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PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē ierosinājumu izveidot šajā priekšlikumā paredzēto publiskā sektora 
aizdevumu mehānismu (PSAM). Publiskajam sektoram ir īpaša nozīme pārejas procesā uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku. Ir jāatzīst, ka tādiem tā komponentiem kā sociālās investīcijas, 
zemes rekultivācija un enerģētiskās nabadzības mazināšana ir vērtība, kas pārsniedz īstermiņa 
finansiālo atdevi, un tiem ir vajadzīga atšķirīga pieeja. Viens no galvenajiem publiskā sektora 
uzdevumiem ir iesaistīties tirgus neveiksmīgas darbības gadījumā. 

Īpaša uzmanība jāpievērš reģioniem, kas vēsturiski lielā mērā ir atkarīgi no ogļu ieguves. 
Ogļu ieguves reģioni ir dziļi iesakņojuši un savstarpēji sasaistījuši kopienas. Ogles ir 
nozīmīgs ekonomikas dzinējspēks, kas nodrošina darbvietas aptuveni 230 000 cilvēku 
raktuvēs un spēkstacijās 31 reģionā 11 ES dalībvalstīs. Raktuvju slēgšana šajos reģionos rada 
būtisku spriedzi sabiedrībai. Ņemot vērā plaši dzirdēto devīzi “nevienu neatstāt novārtā”, 
atzinuma sagatavotāja ir pārliecināta, ka iedzīvotāji, kas dzīvo šajās teritorijās, ir pelnījuši 
īpašu uzmanību.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka publiskajam sektoram paredzētajam aizdevumu 
instrumentam vajadzētu būt ļoti elastīgam un ļaut finansēt plašu investīciju klāstu, kas reaģētu 
uz sociālām, vidiskām, ekonomiskām un enerģētiskās drošības problēmām. Regulas 
noteikumos būtu jāņem vērā tas, ka atsevišķu dalībvalstu un to reģionu pārveides procesa 
sākumpunkti ir atšķirīgi, un tādējādi ir iespējams finansēt rentablas pārejas tehnoloģijas. 

Atzinuma sagatavotāja ir ierosinājusi vairākus būtiskus grozījumus, kuru galvenais mērķis ir 
precizēt teksta noteikumus.

Pirmkārt, ir precizēta saņēmēja definīcija. Termins “publiskā sektora tiesību subjekts” attiecas 
gan uz struktūru, kas izveidota kā publisko tiesību subjekts, gan uz struktūrām, kas izveidotas 
kā privāto tiesību subjekti un kam uzticēts sabiedrisko pakalpojumu uzdevums. Šķiet, ka tas 
no darbības jomas izslēdz uzņēmumus, kas formāli nav publiskā sektora struktūras, tomēr tie 
veic svarīgus publiskos uzdevumus, piemēram, atkritumu apsaimniekošanu, pārstrādi, pilsētu 
apgaismošanu un citus. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šāda izslēgšana nav pamatota un 
kavētu vairāku svarīgu sabiedrības interešu projektu īstenošanu, un ierosina attiecīgas 
izmaiņas. Ņemot vērā to, ka valstu tiesību aktos nav vienotas jēdziena “sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevums” definīcijas un izpratnes, ir skaidri norādīts, ka iesaistīšanās publiskā 
un privātā sektora partnerībā (PPP), kurā piedalās publiska iestāde, dod pamatu runāt par 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu. Šādā veidā tiek atrisināta neskaidrība par to, vai privātai 
struktūrai ir jāpilda sabiedrisko pakalpojumu uzdevums kopumā, proti, pirms un ārpus PPP, 
vai, tieši otrādi, tas, ka tā iesaistās PPP ar publisku struktūru, šo uzdevumu padara par 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu. 

Otrkārt, atzinuma sagatavotāja uzsver, ka mehānismam ir jāatbalsta plašs investīciju klāsts. 
Būs jāpievēršas plašākām attīstības vajadzībām, kas izriet no pārkārtošanās procesa un ir sīki 
izklāstītas taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos. Lai veicinātu jaunas saimnieciskās 
darbības, kas aizstāj tās, kuras ir izbeigtas vērienīgas ES klimata politikas dēļ, un lai veicinātu 
skarto teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM būtu jāaptver plašāks investīciju klāsts 
salīdzinājumā ar pirmo pīlāru. Plašākam atbilstīgo investīciju klāstam būtu jāatspoguļo skarto 
reģionu vajadzības, kā minēts to taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos, piemēram, 
transporta, atkritumu apsaimniekošanas, publiskā apgaismojuma, centralizētās siltumapgādes, 
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sadales un enerģijas pārvades jomā. Tam būtu jāietver investīcijas dabasgāzē, kuras kalpo kā 
atjaunojamo energoresursu veicinātājas un kā efektīvs un izmaksu ziņā pieejams veids, kas 
palīdz atteikties no vairāk emitējošiem avotiem un tautsaimniecībām nodrošina zemu emisiju 
risinājumus un kontrolētas pārkārtošanās izmaksas.

Treškārt, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka trešām personām nevajadzētu lemt par ES 
politikas virzieniem, par kuriem ir vienojušās visas dalībvalstis, tāpēc šīs regulas 
noteikumiem vajadzētu būt svarīgākiem par finansēšanas partneru, tostarp EIB, aizdevumu 
politiku. Ņemot vērā finanšu iestāžu aizdevumu politikas dažādību, kas bieži vien paredz 
izslēgt īpašus investīciju veidus, ir svarīgi nodrošināt, ka PSAM ir administratīvi nolīgumi ar 
dažādiem finanšu partneriem, tostarp valstu bankām, lai tiktu finansēts plaša spektra 
nepieciešamo publisko investīciju klāsts, kurš paredzēts dalībvalstu taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos. Atvērts finanšu partneru katalogs ļaus plašāk izmantot šo instrumentu 
dalībvalstīs un būs saskaņā ar līdzšinējo Komisijas politiku, kas paver iespēju iesaistīt valstu 
attīstības bankas Komisijas tieši pārvaldīto finanšu instrumentu īstenošanā.

Ceturtkārt, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka saņēmēju projektiem vajadzētu būt tiesīgiem 
saņemt atbalstu no citām ES programmām. Atņemot šo iespēju, varētu rasties situācija, ka 
mazāk attīstītajos reģionos ir nepietiekama līdzekļu apguve, ko radītu līdzfinansējuma 
nodrošināšanas grūtības.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 
2050. gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi efektīvi, 
taisnīgi, solidāri un ņemot vērā Parīzes 
nolīguma globālo satvaru, sasniegt ES 
2030. gada mērķus klimata un 
enerģētikas jomā un panākt 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, 
Eiropas zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, lai nodrošinātu 
līdzekļus šīs pārkārtošanās vajadzībām, 
vienlaikus nevienu neatstājot novārtā. 
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pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas.

Klimata pārmaiņu un vides degradācijas 
kaitīgajai ietekmei visvairāk pakļauti ir 
visneaizsargātākie reģioni un cilvēki. Taču, 
lai pārvaldītu pārkārtošanos, ir vajadzīgas 
ievērojamas strukturālās izmaiņas.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai sasniegtu ES klimata mērķus, 
ir jārisina ne vien problēma, ko rada 
atšķirīga ātruma pārkārtošanās Savienībā 
attiecībā uz rīcību klimata jomā, bet arī 
jānovērš risks, ka var palielināties sociāli 
ekonomiskās atšķirības starp reģioniem 
un iespējami nelabvēlīgi ietekmēto sociālo 
grupu neapmierinātība. Ir ārkārtīgi 
svarīgi koncentrēt centienus uz 
ekonomisko pārveidi un attiecīgo 
teritoriju, piemēram, ogļu ieguves 
reģionu, revitalizāciju, nevis paļauties uz 
darba ņēmēju mobilitāti un pieļaut veselu 
reģionu depopolācijas un stagnācijas 
risku. Lai saglabātu saskaņotību starp 
pārkārtošanās mērķiem un Savienības 
prioritātēm un mērķiem, piemēram, 
nodarbinātības veicināšanu un 
nabadzības un nevienlīdzības 
mazināšanu, būtu jāsniedz efektīvs 
atbalsts tam, lai ar stabilām investīcijām 
dažādotu vietējo ekonomiku un radītu 
ilgtspējīgu nodarbinātību nolūkā 
nodrošināt, ka pārkārtošanās skartajās 
nozarēs nodarbinātās personas tiek no 
jauna integrētas vietējā darba tirgū. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, ietverot 
ogles, kūdru un degslānekli, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu veido trīs pīlāri: 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, ko īsteno 
dalītā pārvaldībā, īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā InvestEU 
un publiskā sektora aizdevumu mehānisms, 
lai attiecīgajiem reģioniem piesaistītu 
papildu investīcijas.

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju10 plānu, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
reģioniem, kopienām un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, tostarp no 
oglēm, kūdras un degslānekļa, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un to nodarbinātības struktūrai, bet 
kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu veido trīs pīlāri: 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, ko īsteno 
dalītā pārvaldībā, īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā InvestEU 
un publiskā sektora aizdevumu mehānisms, 
lai attiecīgajiem reģioniem piesaistītu 
papildu investīcijas.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Publiskajam sektoram ir īpaša 
nozīme pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku. Ir jāatzīst, 
ka tādiem klimatneitrālas ekonomikas 
komponentiem kā atjaunojamie 
energoresursi un plašāka mazoglekļa 
tehnoloģiju attīstība, pārnozaru inovācija 
un sociālās investīcijas ir vērtība, kas 
pārsniedz īstermiņa atdevi, un ka tiem ir 
vajadzīga atšķirīga pieeja. Viens no 
galvenajiem publiskā sektora uzdevumiem 
ir iesaistīties tirgus nepilnību gadījumā.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas apstiprinātajos 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomiku, 
PSAM būtu jāaptver salīdzinājumā ar 
pirmo pīlāru plašāks investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt sociālās, 
ekonomiskās, darba, energoapgādes 
drošības vai vides attīstības vajadzības, kas 
saistītas ar pārkārtošanos uz ES 2030. 
gada mērķu klimata un enerģētikas jomā 
sasniegšanu un klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam, kā izklāstīts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. Šādas 
pārkārtošanas mērķis ir ekonomiku 
atsaistīt no resursu patēriņa un novērst 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas, kā arī 
citu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi, kas cita starpā saistīta ar 
bioloģiskās daudzveidības mazināšanos 
un ekosistēmu stāvokļa pasliktināšanos, 
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Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

resursu pārmērīgu patēriņu un ķīmisko 
piesārņojumu. Atbalsta mehānismam 
nevajadzētu pieļaut turpmāku ekonomisko 
atšķirību palielināšanos starp ES 
reģioniem un būtu jākoncentrējas uz visu 
ES iedzīvotāju sociālās kohēzijas 
stiprināšanu. Atbalstītās investīcijas var 
aptvert enerģētikas un transporta 
infrastruktūru, centralizētās siltumapgādes 
sistēmas, zaļu un ilgtspējīgu mobilitāti, 
viedu atkritumu apsaimniekošanu, tīras un 
mazoglekļa enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas 
pētniecības un inovācijas darbībās, 
atbalstu pārejai uz aprites ekonomiku, 
pilsētvides infrastruktūrai, kultūras un 
vēsturiskā mantojuma aizsardzībai, kā arī 
prasmju pilnveidi, pārkvalifikāciju, 
apmācību un sociālo infrastruktūru, 
ieskaitot sociālos mājokļus. Infrastruktūras 
attīstīšana var ietvert arī risinājumus, kas 
sekmē noturību pret katastrofām. 
Investīcijas var izmantot arī zemes 
atjaunošanas un dekontaminācijas 
pasākumiem, ja vien tie neietilpst 
atbildības par videi nodarīto kaitējumu 
jomā saskaņā ar LESD 191. pantā minēto 
“piesārņotājs maksā” principu. Priekšroka 
būtu jādod visaptverošu investīciju pieejai, 
jo īpaši teritorijās ar svarīgām vajadzībām 
saistībā ar pārkārtošanos. Var tikt 
atbalstītas arī investīcijas citās jomās, ja tās 
atbilst pieņemtajiem taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem. 
Atbalstot investīcijas, kas nerada 
pietiekamus ieņēmumus, PSAM tiecas 
publiskajam sektoram sagādāt papildu 
resursus, kuri nepieciešami, lai novērstu 
sociālos, ekonomiskos, vidiskos un 
energoapgādes drošības sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās, kā arī radīt ilgtermiņa 
nodarbinātības iespējas ekonomikas 
pārstrukturēšanas skartajiem darba 
ņēmējiem. Lai varētu noteikt investīcijas ar 
augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
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vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Projektiem, kas saistīti ar 
dabasgāzi, vajadzētu būt atbalsttiesīgiem 
ar nosacījumu, ka šādas investīcijas tiek 
izmantotas tādas pārejas tehnoloģijas 
nodrošināšanai, ar ko aizstāj akmeņogles, 
lignītu, kūdru, degslānekli, līdz tiek 
pilnībā ieviestas citas bezemisiju un 
inovatīvas tehnoloģijas līmenī, kas ir 
pietiekams, lai nodrošinātu 
energoapgādes nepārtrauktību un 
drošību, kā arī enerģijas pieejamību par 
pieņemamu cenu, un kas pierāda spēju 
ievērojami samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un ļauj plašāk izmantot 
atjaunojamus gāzes resursus. Šādām 
investīcijām vajadzētu būt 
nepieciešamām, lai īstenotu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālos plānus, kas 
izstrādāti saskaņā ar [TPF] 7. pantu, un 
tiem būtu jāparāda atbilstība Savienības 
mērķim līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Lai izvairītos no balasta aktīviem 
un nodrošinātu, ka publiskais 
finansējums tiek izmantots 
visrentablākajā veidā, saņēmējprojektiem 
vajadzētu būt ar ilglaicīgi zaļu un 
ilgtspējīgu ietekmi un veicināt 
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klimatneitralitātes sasniegšana līdz 2050. 
gadam.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Pārkārtošanās uz klimatneitralitāti 
rada arī jaunas ekonomiskas iespējas. 
Pārejai uz ekonomiku, kuras pamatā ir 
atjaunojamie energoresursi, piemīt 
ievērojams darbvietu radīšanas 
potenciāls, kas, ja to pareizi izmanto, galu 
galā var radīt augstu nodarbinātības 
līmeni teritorijās, kuras pašlaik ir 
atkarīgas no fosilā kurināmā. Pāreja uz 
atjaunojamo energoresursu enerģiju var 
dot iespēju vietējām kopienām kļūt par 
enerģētikas pārkārtošanas aktīvām 
dalībniecēm un noteicējām tajā un pāriet 
no vienas nozares uz daudznozaru modeli. 
Jo īpaši bijušo raktuvju pārveidošana par 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražotnēm un krātuvēm un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas infrastruktūras 
būvniecība šādās vietās vai apkārtnē 
esošās teritorijās var kopienās radīt zaļas 
darbvietas. Turklāt šāda pārveide var 
veicināt enerģētisko drošību un noturību, 
pamatojoties uz decentralizētas 
energosistēmas modeli.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Atbalstītās investīcijas, kas jo īpaši 
attiecas uz energoefektivitāti, atkritumu 
apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju un 
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notekūdeņu apsaimniekošanu, varētu 
sekmīgi īstenot, izmantojot publiskā un 
privātā sektora partnerības (PPP). Tādēļ 
PSAM būtu jāattiecina arī uz PPP. Par 
atbilstīgu PSAM saņēmēja statusam 
vajadzētu uzskatīt privātu struktūru, kas ir 
iesaistījusies ilgtermiņa PPP ar publisku 
iestādi, lai īstenotu projektu, kurš atbilst 
šajā regulā noteiktajiem kritērijiem, 
neatkarīgi no tā, vai tas darbojas 
publiskajā sektorā vai nē. Būtu jāuzskata, 
ka privāts subjekts, kurš ir iesaistījies PPP 
ar publisku iestādi, veic sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

(14) Ja pieprasījums pārsniedz valstij 
piešķirto līdzekļu apjomu, darba 
programmā un uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus būtu jānosaka konkrēti 
atbilstības nosacījumi un piešķiršanas 
kritēriji. Šādos atbilstības nosacījumos un 
piešķiršanas kritērijos būtu jāņem vērā 
projekta spēja sasniegt taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstītos mērķus un nodrošināt attīstības 
vajadzības, kopējais mērķis veicināt 
reģionālo un teritoriālo konverģenci, kā arī 
vispārējā ietekme uz reģionālo darba tirgu 
un dotācijas elementa nozīmīgums 
projekta dzīvotspējai. Ar šo regulu 
izveidotajam ES atbalstam tādējādi 
vajadzētu būt pieejamam tikai dalībvalstīm, 
kurām ir vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
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starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ņemot vērā salīdzinoši zemo 
dotāciju komponenta līmeni, vairākiem 
projektiem pašu ieņēmumu plūsma varētu 
būt nepietiekama tam, lai tiem pietiktu 
tikai ar PSAM atbalstu vien. Tas varētu 
novest pie nepietiekamas plānotās līdzekļu 
apguves mazāk attīstītos reģionos, kur 
publiskajam sektoram ar zemākiem 
ieņēmumiem varētu būt grūtības 
nodrošināt līdzfinansējumu. Tāpēc 
atbalsttiesīgie projekti varētu piesaistīt 
papildu atbalstu no citām ES 
programmām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
grūtības atbalstīt investīcijas, kas nerada 
pietiekamas pašu ieņēmumu plūsmas un 
palīdz teritorijām, kuras vissmagāk skar 
klimatiskā pārkārtošanās, bez ES dotāciju 
atbalsta un vajadzības pēc saskanīgas 
īstenošanas satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā 
minētos mērķus var labāk sasniegt ES 
līmenī, ES var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
grūtības atbalstīt investīcijas, kas dod 
labumu teritorijām, kuras visvairāk skar 
klimatiskā un enerģētikas pārkārtošanās, 
bet nerada pietiekamas pašu ieņēmumu 
plūsmas, un ko projekta virzītājs 
nefinansētu tajā pašā laikposmā vai tādā 
pašā apmērā bez dotāciju atbalsta 
elementa no ES budžeta, un vajadzība pēc 
saskanīgas īstenošanas satvara tiešā 
pārvaldībā. Tā kā minētos mērķus var 
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noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

labāk sasniegt ES līmenī, ES 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 minētā mērķa sasniegšanai,

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 
2050. gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām, ekonomiskajām un 
energoapgādes drošības grūtībām, ko 
izraisa pārkārtošanās process uz ES 2030. 
gada mērķu klimata un enerģētikas jomā 
sasniegšanu un klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “saņēmējs” ir publiskā sektora 
tiesību subjekts, kas kādā dalībvalstī ir 
izveidots kā publisko tiesību subjekts vai 
privāttiesību struktūra, kurai uzticēts 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevums un ar 
kuru PSAM ietvaros ir parakstīts dotācijas 
nolīgums;

2. “saņēmējs” ir tiesību subjekts, kas 
kādā dalībvalstī ir izveidots kā publisko 
tiesību subjekts vai privāttiesību struktūra, 
kurai uzticēta publiskā un privātā sektora 
partnerības (PPP) īstenošana vai cits 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevums un ar 
kuru PSAM ietvaros ir parakstīts dotācijas 
nolīgums;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “finanšu partneri” ir EIB vai citas 
starptautiskas finanšu iestādes, valsts 
attīstību veicinošas bankas un finanšu 
iestādes, ar kurām Komisija paraksta 
administratīvu nolīgumu par sadarbību 
PSAM ietvaros;

3. “finanšu partneri” ir EIB vai citas 
starptautiskas finanšu iestādes, valsts un 
reģionu attīstību veicinošas bankas un 
finanšu iestādes, ar kurām Komisija 
paraksta administratīvu nolīgumu par 
sadarbību PSAM ietvaros;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a “papildināmība” ir atbalsts 
projektiem, kuri nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kuri netiktu finansēti 
bez dotācijas atbalsta elementa no ES 
budžeta un kuri veicina 3. pantā noteikto 
vispārējo mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas un 
parādīt iespējas, ko rada pārkārtošanās uz 
ES 2030. gada mērķa klimata un 
enerģētikas jomā sasniegšanu un  
klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem, kā arī reaģēt uz vajadzību 
stiprināt konkurētspēju, lai palīdzētu tām 
ES teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, kurus 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu finansēti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
atbalsta taisnīgas, efektīvas un izmaksu 
ziņā pieņemamas enerģētikas 
pārkārtošanas darbības un risinājumus 
un apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri atbilst ES 
klimata mērķiem, nodrošina ilgtermiņā 
ilgtspējīgu nodarbinātību, bet paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu finansēti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiecoties sasniegt 2. punktā minēto 
konkrēto mērķi, šīs regulas nolūks ir arī 
vajadzības gadījumā sniegt konsultatīvo 
atbalstu atbalsttiesīgu projektu 
sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā. Šādu 
konsultatīvo atbalstu sniedz saskaņā ar 
konsultāciju centra InvestEU noteikumiem 
un īstenošanas metodēm, kas noteikti 
Regulas [InvestEU regula] [20.] pantā.

3. Tiecoties sasniegt 2. punktā minēto 
konkrēto mērķi, šīs regulas nolūks ir arī 
vajadzības gadījumā sniegt konsultatīvo 
atbalstu projektu atbilstības novērtēšanā 
un atbalsttiesīgu projektu sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā. Šādu konsultatīvo 
atbalstu sniedz saskaņā ar konsultāciju 
centra InvestEU noteikumiem un 
īstenošanas metodēm, kas noteikti Regulas 
[InvestEU regula] [20.] pantā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

(a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku, darba, 
energoapgādes drošības vai vidisku 
problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz ES 2030. gada mērķa 
klimata un enerģētikas jomā sasniegšanu 
un klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja šie projekti neatrodas 
šādās teritorijās;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) projekti nesaņem atbalstu no citām 
ES programmām;

svītrots

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projektus, kas saistīti ar dabasgāzi, 
uzskata par atbalsttiesīgiem, ja šādas 
investīcijas ir vajadzīgas tam, lai īstenotu 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas izstrādāti saskaņā ar [TPF] 7. 
pantu, un šādos pienācīgi pamatotos 
apstākļos:
(a) investīcijas tiek veiktas teritorijās, 
kuras saskaras ar īpaši nopietnām 
enerģētikas pārkārtošanas problēmām, jo 
tās ir ļoti atkarīgas no cietā fosilā 
kurināmā, piemēram, reģionos, kuros ir 
augsts cietā fosilā kurināmā centralizētās 
siltumapgādes sistēmu īpatsvars;
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(b) investīcijas veicina Savienības vides 
mērķu sasniegšanu attiecībā uz klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
tām, paātrinot ogļu, lignīta, kūdras vai 
degslānekļa izmantošanas pakāpenisku 
pārtraukšanu;
(c) investīcijas atbilst Savienības 
enerģētikas un klimata mērķiem un 
tiesību aktiem un nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, un tām ir 
pārejas raksturs;
(d) ir veikts iepriekšējs tikai atjaunojamo 
energoresursu avotu izmantošanas 
novērtējums;
(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 energoresursu avotu 
attīstību attiecīgajās teritorijās, ir saderīgi 
un nodrošina sinerģiju ar atjaunojamo 
energoresursu avotu izmantošanu 
nākotnē.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no Finanšu regulas 197. pantā 
minētajiem kritērijiem par potenciālu 
saņēmēju saskaņā ar šo Regulu ir tiesīgi 
pieteikties tikai publiskā sektora tiesību 
subjekti, kas kādā dalībvalstī ir izveidoti kā 
publisko tiesību subjekti vai kā 
privāttiesību struktūras, kurām uzticēts 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevums.

Neatkarīgi no Finanšu regulas 197. pantā 
minētajiem kritērijiem par potenciālu 
saņēmēju saskaņā ar šo Regulu ir tiesīgi 
pieteikties tikai tiesību subjekti, kas kādā 
dalībvalstī ir izveidoti kā publisko tiesību 
subjekti vai kā privāttiesību struktūras, 
kurām uzticēta PPP īstenošana vai kāds 
cits sabiedrisko pakalpojumu uzdevums.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 
27 dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts 
Regulas [jaunā KNR] [102. panta 
2. punktā], dotācijas summa nepārsniedz 
20 % no finanšu partnera sniegtā 
aizdevuma summas.

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 
27 dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts 
Regulas [jaunā KNR] [102. panta 
2. punktā], dotācijas summa nepārsniedz 
25 % no finanšu partnera sniegtā 
aizdevuma summas. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir 75–100 % no ES 
27 dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts 
Regulas [jaunā KNR] [102. panta 
2. punktā], un kuri 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā tika klasificēti kā 
mazāk attīstīti reģioni, dotācijas summa 
nepārsniedz 25 % no finanšu partnera 
sniegtā aizdevuma summas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus Finanšu regulas 131. panta 
4. punktā minētajam pamatojumam un pēc 
apspriešanās ar finanšu partneri dotācijas 
summu var samazināt vai dotācijas 
nolīgumu var izbeigt, ja divu gadu laikā no 
dotācijas nolīguma parakstīšanas datuma 
nav parakstīts ekonomiski nozīmīgākais 
piegādes, darbu vai pakalpojumu līgums un 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu ir paredzēts 
slēgt šādu līgumu.

1. Papildus Finanšu regulas 131. panta 
4. punktā minētajam pamatojumam un pēc 
apspriešanās ar finanšu partneri dotācijas 
summu var samazināt vai dotācijas 
nolīgumu var izbeigt, ja triju gadu laikā no 
dotācijas nolīguma parakstīšanas datuma 
nav parakstīts ekonomiski nozīmīgākais 
piegādes, darbu vai pakalpojumu līgums un 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu ir paredzēts 
slēgt šādu līgumu.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Finanšu partneru, kuri nav EIB, atlase

Komisija paredz nosacījumus un 
procedūras tādu finanšu partneru atlasei, 
kuri nav EIB. Īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. 
pantā minēto procedūru.
Finanšu partneri, kuri nav EIB un ir 
bijuši sekmīgi Finanšu regulas 154. pantā 
noteiktajā pīlāra novērtēšanas procedūrā, 
ir tiesīgi īstenot PSAM.
Finanšu partneru, kuri nav EIB, atlasē 
piemērojamie atbilstības nosacījumi 
atspoguļo PSAM mērķus. Atlasot finanšu 
partnerus, Komisija jo īpaši ņem vērā to 
spēju:
(a) maksimāli palielināt ES dotācijas 
ietekmi ar pašu resursu palīdzību;
(b)  nodrošināt pienācīgu PSAM 
ģeogrāfisko diversifikāciju un darīt 
iespējamu mazāku projektu finansēšanu;
(c) nodrošināt pārredzamību un publisku 
piekļuvi informācijai par katru projektu;
(d)  nodrošināt, ka saskaņā ar PSAM 
atbalstam atlasītie projekti atbilst PSAM 
mērķiem, ES 2030. gada mērķiem klimata 
un enerģētikas jomā un mērķim līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu ekonomiku;
(e)  projektu atlasē un vērtēšanā iekļaut 
vides, klimata, sociālo un pārvaldības 
faktoru analīzi.
Komisija publicē atlases rezultātus.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
17. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai, 
grozot II pielikumu, mainītu 1. punktā 
minētos rādītājus.

3. Ja 15. panta 2. punktā minētajā 
starpposma novērtējumā konstatē, ka II 
pielikumā minētie rādītāji neļauj 
pienācīgi novērtēt PSAM, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 17. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, lai, grozot II pielikumu, 
mainītu 1. punktā minētos rādītājus.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Pārredzamība

1. Saņēmēji plašas sabiedrības 
interesēs un publiskā sektora un publiski 
finansētas informācijas plašas 
atkalizmantošanas visā ES nolūkā 
nodrošina pārredzamību attiecībā uz 
darbībām, ko veic saskaņā ar šo 
instrumentu. Tie tiešsaistē atvērtā 
mašīnlasāmā formātā, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2019/1024/EK 5. panta 1. punktā, publicē 
attiecīgu informāciju par finansētajiem 
projektiem, piemēram, projekta aprakstu, 
ietekmes novērtējumu un novērtēšanas un 
revīzijas ziņojumus.
2. Finanšu partneri atklāj visu 
attiecīgo informāciju par katru finansēto 
projektu un dara šo informāciju publiski 
pieejamu savā tīmekļa vietnē, neskarot 
piemērojamos ES un dalībvalstu 
noteikumus par konfidencialitāti un 
dienesta noslēpumu.
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3. Komisija nodrošina informācijas 
par saņēmējiem publicēšanu saskaņā ar 
Finanšu regulas 38. pantu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2025. gada 30. jūnijam, kad 
vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni.

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2025. gada 30. jūnijam, kad 
vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni. Tajā analizē arī to, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
sasniegt ES ilgtspējas politikas mērķus, jo 
īpaši ES 2030. gada mērķus klimata un 
enerģētikas jomā un mērķi līdz 2050. 
gadam pārkārtoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Saglabāto darbvietu skaits

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b No jauna radīto darbvietu skaits
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c Ietekme uz atbalstītās teritorijas 
IKP
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