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ĪSS PAMATOJUMS

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, pārvietošanās ierobežojumus un pamatīgo ekonomikas krīzi, 
kas šajā situācijā ir radusies, Eiropadome kopā ar Eiropas Komisiju ir nolēmušas ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu (Next Generation EU) („atveseļošanas instruments”) sākt īstenot 
Eiropas atveseļošanas plānu. Pats risinājums pamatā ir problemātisks — finansējumu tam 
nodrošina kopīgs parāds, un pirmo reizi EK ir ļauts finanšu tirgos aizņemties vērā ņemamas 
summas, taču parāds ir veidots bez konkrētas atmaksāšanas shēmas. DFS šādu finanšu slogu 
nākotnē nevarēs uzturēt, turklāt nav panākta vienošanās par citiem parāda atmaksāšanas 
līdzekļiem. Tas nozīmē, ka atveseļošanas instrumenta plāns balstās uz smagu slogu un 
nenovērstām grūtībām, kas tiks nodotas nākamajai paaudzei.

Mums — proti, Parlamentam — tagad ir jāpanāk vismaz tas, lai aizņēmumos iegūtā nauda būtu 
ieguldīta vērtības un labklājības veidošanai nākotnē, tā nodrošinot nākamajai paaudzei pēc 
iespējas izdevīgākas pozīcijas attiecībā uz parāda atmaksāšanas iespēju. Publisko izdevumu 
kontekstā tas nebūtu vajadzīgs, un tas nav arī uzskatāms par steidzami risināmu jautājumu laikā, 
kad ir gaidāma lielākā ekonomikas krīze, kāda ir piedzīvota kopš Otrā pasaules kara, un 
tomēr — rēķinoties ar šī atveseļošanas plāna finansēšanas shēmu — nepārprotams solījums 
nākamajām paaudzēm ir absolūti nepieciešams.

Tieši tāpēc atzinuma sagatavotājs, kas ITRE komitejā ir atbildīgs par Atveseļošanas un 
noturības mehānismu un kam uzdots sagatavot noteikumus par atveseļošanas instrumenta 
līdzekļu izmantošanu, šo principu ir skaidri formulējis pašā instrumenta definīcijā, proti, 
„Atveseļošanas un noturības mehānisms ir piemērots tikai tām investīcijām, kas paredzētas 
ienākumu radīšanai nākotnē, tā nodrošinot, ka nākamās paaudzes spēj attiecīgos līdzekļus 
atmaksāt”. Lai pārliecinātos, ka šis finansējums tiek novirzīts attiecīgajām investīcijām, 
atzinumā šis aspekts ir precīzi norādīts visur, kur noteikti kritēriji, kas jāievēro, lai līdzekļi būtu 
pieejami nacionālo atveseļošanas programmu vajadzībām, un tas ir norādīts arī pielikumā, kurā 
būs izklāstīti norādījumi Eiropas Komisijai par to, kā rīkoties tieši atveseļošanas instrumenta 
norēķinu gadījumā. Tāpat arī atzinumā ir noteikts, ka visi neizmantotie līdzekļi ir pilnībā 
jānovirza visa parāda samazināšanai.

Ir iezīmēti vēl arī citi svarīgi aspekti. Šķiet, ir būtiski vienoties par to, ko mēs saprotam ar 
jēdzienu „noturība”, kas ir Mehānisma priekšmets. Covid-19 krīzes ietekmē esam sapratuši, cik 
liela ir mūsu atkarība no trešām valstīm, pat tik ļoti svarīgās jomās kā drošība, suverenitāte un 
spēja pārvarēt satricinājumus un krīzes. Atzinuma sagatavotājs jēdzienu „noturība” piedāvā 
definēt kā Eiropas ekonomikas, rūpniecības un lauksaimniecības spēju saražot vajadzīgās 
preces un piedāvāt vajadzīgos pakalpojumus, kas garantē mūsu tautu un sabiedrību stabilitāti. 
Tas nozīmē, ka mums Eiropas Savienībā ir būtiski jāuzlabo sava stratēģiskā autonomija — ar 
šo kā ļoti svarīgu jēdzienu ir papildināti atveseļošanas instrumentam paredzētie norādījumi. 

Lai nepieļautu liekus publisko līdzekļu tēriņus, uzstājam, ka ir jāpanāk jauno programmu un 
jau pieņemto ES svarīgāko stratēģiju konsekvence. Turklāt būtu jāpanāk droša līdzekļu 
piesaiste, garantējot, ka visi saņēmēji ir pilnībā pārredzami, — šī apņemšanās skaidri izriet no 
demokrātijas principa, un tā ir jāpilda mūsu valstu iedzīvotāju interesēs.

Un vēl — rēķinoties ar intensīvo laika grafiku un situācijas steidzamību un lai efektīvi 
sadarbotos ar abām atbildīgajām komitejām, galvenā uzmanība atzinumā ir pievērsta normām, 
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kas ir kopīgas kompetences jomās.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa neatliekamu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc reformām un 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs būtiska nozīme, 
lai tautsaimniecības varētu nostāties uz 
ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa un novērst 
aizvien plašāku plaisu veidošanos 
Savienībā, vienlaikus ilgtermiņā 
nodrošinot Savienības stratēģisko 
autonomiju.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, inovācijā un pētniecībā, 
jaudās un procesos, kā arī sociālās 
investīcijas, kuru mērķis ir palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru enerģiju, kāpināt ēku 
energoefektivitāti, drošumu un veselīgu 
iekštelpu vidi, arī renovāciju un inovatīvu 
risinājumu integrāciju, un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, kā arī veidot 
konkurētspējīgu un inovatīvu Eiropas 
rūpniecības nozari, ir svarīgas, lai 
panāktu ilgtspējīgu izaugsmi, sasniegtu 
Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti un palīdzētu radīt 
kvalitatīvas darbvietas Savienībā. Šādas 
investīcijas arī vairos Savienības noturību 
un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pārvietošanās ierobežojumi Covid-
19 krīzes laikā uzskatāmi parādīja 
digitālās pārveides nozīmi, taču tie arī 
palielināja digitālo nevienlīdzību un 
problēmas, ar ko saskaras iedzīvotāji, 
kuriem ir ierobežota piekļuve digitālajām 
tehnoloģijām vai zems digitālo prasmju 
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līmenis. Atveseļošanai pēc pandēmijas 
būtu jāietver pasākumi minēto problēmu 
novēršanai, jo īpaši veicinot digitālo 
prasmju pilnveidi, kā arī uzlabojot darba 
ņēmēju prasmes un viņus pārkvalificējot, 
digitālās vienlīdzības veicināšanai un arī 
atklātā koda programmatūras un 
datortehnikas risinājumu atbalstam un 
personas datu aizsardzības 
nodrošināšanai. Turklāt digitālajai 
pārveidei jābūt arī videi nekaitīgai — 
arvien pieaugošais pieprasījums pēc 
elektroenerģijas, ko veicina digitālā 
sektora izaugsme, būtu jāapmierina 
ilgtspējīgā veidā, pamatojoties uz 
energoefektivitātes pasākumiem un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
dalībvalstis, reaģēdamas uz Eiropas 
pusgadā konstatētajām problēmām, ir 
realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, un kura mērķis būtu atstāt 
paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti un noturību.

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
dalībvalstis, citastarp reaģēdamas uz 
Eiropas pusgadā konstatētajām problēmām, 
ir realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, kurš spētu piesaistīt arī 
privātās investīcijas un kura mērķis būtu 
atstāt paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti un noturību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
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satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
Eiropas ekonomikai, kuru smagi skārusi 
Covid-19 krīze, veicinātu tās atveseļošanu 
un palielinātu tās noturību, lai sekmētu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanu dalībvalstīs, kā arī spētu 
piesaistīt privātās investīcijas, vienlaikus 
saglabājot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vides ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, kā 
arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 30 % 
no ES budžeta izdevumiem izlietot klimata 
mērķu sasniegšanas atbalstam. Šajā 
nolūkā katras dalībvalsts atveseļošanas 
un noturības plānā iekļautajiem 
pasākumiem, ar ko atbalsta taisnīgu zaļo 
pārkārtošanos, būtu jāsaņem summa, 
kura atbilst vismaz 37 % no plānā 
paredzētā piešķīruma, un ar digitālo 
pārkārtošanos saistītajiem 
pasākumiem — summa, kura atbilst 
vismaz 20 % no plānā paredzētā 
piešķīruma. Lai izsekotu saistību 
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īstenošanu taisnīgas zaļās pārkārtošanās 
jomā, būtu jāizmanto ES taksonomijas 
kritēriji un regulējums.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dalībvalstīm arī būtu jānodrošina 
citu savos nacionālajos atveseļošanas un 
noturības plānos iekļauto darbību 
atbilstība principam “nenodari būtisku 
kaitējumu”, kas minēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2020/8521a.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 
18. jūnijs) par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar 
ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV 
L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
attiecīgās darbības tiks apzinātas 
Mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs taisnīgas zaļās 
pārkārtošanās un atvērtas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas digitālās pārveides sekmēšanu 
un atbalstu spēcīgai MVU — to skaitā 
mikrouzņēmumu — stratēģijai un 
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rūpniecības stratēģijai, kam būs prioritāra 
nozīme mūsu ekonomikas atjaunošanā, 
dekarbonizācijā un modernizēšanā, kā arī 
tās konkurētspējas saglabāšanā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgošanās spēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt taisnīgu zaļo pārkārtošanos un 
digitālo pārveidi, kuru mērķis ir līdz 
2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicinot 
nodarbinātības radīšanu un sekmējot 
ilgtspējīgu un dzimumu ziņā līdzsvarotu 
izaugsmi, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
vienotajā tirgū, Savienības stratēģisko 
autonomiju un palielinot Eiropas 
vispārējo konkurētspēju.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 

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

privātās investīcijas. Nacionālajiem 
atveseļošanas un noturības plāniem 
vajadzētu būt saderīgiem ar nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, taisnīgas 
pārkārtošanās plāniem, partnerību 
nolīgumiem un darbības programmām, 
kas pieņemtas saskaņā ar Savienības 
fondiem, un nodrošināt ar tiem sinerģiju, 
kā arī saderīgiem ar citu Savienības 
fondu un programmu prioritātēm un 
mērķiem, valsts reformu programmām un 
attiecīgajām konkrētai valstij 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā. 
Lai pastiprinātu darbības, kas atbilst 
Eiropas zaļā kursa, digitalizācijas 
programmas, rūpniecības stratēģijas un 
MVU stratēģijas prioritātēm, nacionālajos 
atveseļošanas un noturības plānos būtu 
jāizklāsta arī pasākumi, kas skar taisnīgu 
zaļo pārkārtošanos un digitālo pārveidi. 
Minētajiem pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumu. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim kā 
atsevišķs valsts reformu programmas 
pielikums. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt 
plāna projektu kopā ar nākamā gada 
budžeta projektu, t. i., iepriekšējā gada 

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim kopā 
ar valsts reformu programmu. Lai 
nodrošinātu ātru īstenošanu, dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai iesniegt plāna 
projektu kopā ar nākamā gada budžeta 
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15. oktobrī. projektu, t. i., iepriekšējā gada 15. oktobrī.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātie atveseļošanas un 
noturības plāni un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar katru attiecīgo dalībvalsti. Komisija 
pilnībā ievēros to, ka par procesu ir 
atbildīgas pašas valstis, tālab ņems vērā 



PE655.918v03-00 12/42 AD\1215992LV.docx

LV

dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos 
vai citos relevantos dokumentos, ko 
Eiropas pusgada ietvaros pieņēmusi 
Komisija; vai plānā ir iekļauti pasākumi, 
kas efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas; vai ir gaidāms, ka 
plānam būs ilgstoša ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi 
palīdzēs stiprināt dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

attiecīgās dalībvalsts sniegto pamatojumu 
un elementus un novērtēs, vai 
atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas efektīvi sekmē taisnīgu zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai ir gaidāms, ka atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā vai 
citos attiecīgos dokumentos, kurus 
Eiropas pusgada satvarā oficiāli 
pieņēmusi Komisija; vai dalībvalsts 
sniegtais pamatojums par iesniegtā 
atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām ir pamatots 
un ticams, un samērīgs ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību; 
vai ir notikusi pienācīga apspriešanās ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām; vai dalībvalstis ievēro 
Savienības vērtības, kas noteiktas LES 
2. pantā [tiesiskums]; vai ierosinātajā 
atveseļošanas un noturības plānā ir ietverti 
saskanīgi reformu un publisko investīciju 
projektu īstenošanas pasākumi, kas spēj 
piesaistīt arī privātās investīcijas; un vai ir 
gaidāms, ka attiecīgās dalībvalsts ierosinātā 
kārtība nodrošinās atveseļošanas un 
noturības plāna efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz ierosinātajiem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem un saistītiem 
rādītājiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ar nosacījumu, ka atveseļošanas un 
noturības plāns apmierinoši atbilst 
novērtēšanas kritērijiem, attiecīgās 
dalībvalsts vajadzībām būtu jāiedala 
maksimālā finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto 
reformu un investīciju aplēstās kopējās 
izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par 
pašu maksimālās finanšu iemaksas summu. 
Savukārt, ja šīs aplēstās kopējās izmaksas 
ir mazākas par pašu maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāiedala summa, kas vienāda ar aplēstajām 
kopējām izmaksām. Dalībvalstij nebūtu 
jāsaņem nekāda finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst novērtēšanas 
kritērijiem.

(26) Ar nosacījumu, ka atveseļošanas un 
noturības plāns apmierinoši atbilst 
novērtēšanas kritērijiem, attiecīgās 
dalībvalsts vajadzībām būtu jāiedala 
maksimālā finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto 
reformu un investīciju aplēstās kopējās 
izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par 
pašu maksimālās finanšu iemaksas summu. 
Savukārt, ja šīs aplēstās kopējās izmaksas 
ir mazākas par pašu maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāiedala summa, kas vienāda ar aplēstajām 
kopējām izmaksām. Dalībvalstij nebūtu 
jāsaņem nekāda finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst nevienam 
novērtēšanas kritērijam.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz 
taisnīgu zaļo pārkārtošanos un digitālo 
pārveidi —, proti, ar to, ka plāna izmaksas 
ir lielākas par maksimālo finanšu iemaksu, 
kas (tiks) iedalīta kā neatmaksājama 
iemaksa. Vajadzētu būt iespējai kopā ar 
plānu iesniegt arī aizdevuma pieprasījumu. 
Gadījumā, ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam būtu jāpievieno 
pārskatīts plāns ar papildu starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem. Lai 
nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu ir pieejams 
sākumā, dalībvalstīm vajadzētu aizdevumu 
pieprasīt ne vēlāk kā 2024. gada 31. 
augustā. Pareizas finanšu pārvaldības 
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saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem.

nolūkā būtu jānosaka visu saskaņā ar šo 
regulu piešķirto aizdevumu kopējās 
summas limits. Turklāt katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nedrīkstētu pārsniegt 4,7 % no tās 
nacionālā kopienākuma. Izņēmuma 
gadījumos un atkarībā no pieejamajiem 
resursiem maksimālo limitu vajadzētu 
varēt paaugstināt. Tāpat pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, ka 
aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā no 
sasniegtajiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 
nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu 
īstenošanas periodā grozīt atveseļošanas un 
noturības plānu, ja objektīvi apstākļi 
attaisno šādu rīcību. Komisijai būtu 
jānovērtē pamatotais pieprasījums un četru 
mēnešu laikā jāpieņem jauns lēmums.

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 
nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu 
īstenošanas periodā grozīt savu 
atveseļošanas un noturības plānu, ja 
objektīvi apstākļi attaisno šādu rīcību. 
Komisijai būtu jānovērtē pamatotais 
pieprasījums un divu mēnešu laikā 
jāpieņem jauns lēmums.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un Komisijai būtu attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas darbības.

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un Komisijai un attiecīgajai 
dalībvalstij būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības.

Grozījums Nr. 18
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Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. 
Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
182/2011, ievērojot tajā izklāstīto 
pārbaudes procedūru13. Pēc īstenošanas 
akta pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij 
un Komisijai vajadzētu būt iespējai 
vienoties par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
horizontālie finanšu noteikumi, ko 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 

(39) Dalībvalstīm īstenojamie 
atveseļošanas un noturības plāni, kā arī 
attiecīgā tām iedalītā finanšu iemaksa būtu 
jāapstiprina ar deleģētajiem aktiem. Lai 
nodrošinātu, ka tiek efektīvi novērtēta 
plāna atbilstība šīs regulas mērķiem, 
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. pantu nolūkā papildināt šo regulu 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plānu pieņemšanu un finansiālā atbalsta 
izmaksu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. Pēc deleģētā akta 
pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij un 
Komisijai vajadzētu būt iespējai vienoties 
par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
horizontālie finanšu noteikumi, ko 
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tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir paredzēti Finanšu regulā un jo 
īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei 
un izpildei, izmantojot dotācijas, 
iepirkumu, godalgas, netiešu izpildi, un 
paredz finanšu dalībnieku atbildības 
pārbaudes. Noteikumi, kas pieņemti, 
pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas 
arī uz Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs pastāv 
vispārēji trūkumi attiecībā uz tiesiskumu, 
jo tiesiskuma ievērošana ir būtisks pareizas 
finanšu pārvaldības un efektīva ES 
finansējuma priekšnoteikums.

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 
februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 
februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a “noturība” ir spēja taisnīgā, 
ilgtspējīgā un iekļaujošā veidā pārvarēt 
ekonomiskus, sociālus un ekoloģiskus 
satricinājumus un stāties pretī ilgstošām 
strukturālām pārmaiņām, kas izriet no 
jebkāda veida krīzes, kā arī saglabāt 
sabiedrības labklājību, garantējot Eiropas 
Savienības stratēģisko autonomiju 
saistībā ar aktīviem un tehnoloģijām, kas 
vajadzīgi Eiropas sabiedrības stabilitātei 
un drošībai, pārvarēt krīzes, neapdraudot 
nākamajām paaudzēm atstājamo 
mantojumu, un vienlaikus nodrošināt ES 
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atvērtību un spēku pasaules tirgū;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b princips “nenodari būtisku 
kaitējumu” nozīmē nodrošināt, ka 
atveseļošanas un noturības plānos 
iekļautie pasākumi un investīcijas nerada 
būtisku kaitējumu nevienam no Regulas 
(ES) 2020/852 9. pantā izklāstītajiem 
mērķiem vides jomā saskaņā ar minētās 
regulas 17. pantu;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar politikas jomas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, taisnīgu zaļo pārkārtošanos un 
digitālo pārveidi, MVU, to skaitā 
mikrouzņēmumiem, Savienības 
stratēģisko autonomiju, arī tās 
rūpniecības autonomiju, jo īpaši uz 
nākotni vērstās augsto tehnoloģiju 
nozarēs, veselību, ilgtermiņa 
konkurētspēju pasaules tirgos, noturību, 
produktivitāti, arodmācībām un prasmēm, 
cilvēkkapitālu un sociālo kapitālu, 
pētniecību un līderinovāciju stratēģiskās 
nozarēs, sociālo un kritiski svarīgo 
infrastruktūru, enerģētiku, kas ietver arī 
energoefektivitāti, atjaunojamo 
energoresursu enerģiju un energoapgādes 
drošību, pārdomātu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, kvalitatīvu 
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nodarbinātību un investīcijām, un finanšu 
sistēmu stabilitāti.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atveseļošanas un noturības mehānisma 
satvarā finansētajām investīcijām ir 
ilgstoša pozitīva ietekme uz dalībvalstu 
ekonomisko un sociālo noturību, 
ilgtspēju, ilgtermiņa labklājību un 
konkurētspēju nākamo paaudžu interesēs, 
jo īpaši ņemot vērā to, ka Mehānisms 
radīs izaugsmi un ienākumus dalībvalstīm 
un Savienībai, kas gūs labumu no Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta (“Next 
Generation EU”) un tā atmaksāšanas 
shēmām.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir 
ilgtermiņā nodrošināt ilgtspējīgu 
Savienības ekonomisko labklājību, 
veicināt Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un ilgtermiņa 
konkurētspēju, uzlabojot dalībvalstu 
noturību un pielāgošanās spēju, mīkstinot 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
atbalstot taisnīgu zaļo pārkārtošanos un 
digitālo pārveidi, veicinot digitālo 
autonomiju, galvenās stratēģijas, proti, 
stratēģiju attiecībā uz svarīgiem 
projektiem visas Eiropas interesēs 
(IPCEI), Eiropas rūpniecības stratēģiju, 
Eiropas MVU stratēģiju, aprites 
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ekonomiku, pētniecību un inovāciju un uz 
nākotni vērstās tehnoloģijas.

Atveseļošanas un noturības mehānisma 
vispārīgais mērķis tādējādi palīdz atjaunot 
Savienības tautsaimniecību, rūpniecības 
ekosistēmu un stratēģisko vērtības ķēžu 
izaugsmes potenciālu, veicināt 
nodarbinātības radīšanu, jo īpaši 
uzlabojot jauniešu nodarbināmību un 
kvalitatīvas darbvietas, kā arī mazināt 
atkarību no trešām valstīm stratēģiskās 
jomās, citastarp pārdomāti repatriējot 
nozares, kas izrādījušās kritiski svarīgas 
laikā pēc Covid-19 krīzes, un tās atbalstot, 
saglabāt finanšu sistēmu stabilitāti, 
ilgtermiņā nodrošināt finansiālā atbalsta 
pievienoto vērtību un paturēt to 
Savienībā, ilgtermiņā sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi, pilnībā izmantot vienotā tirgus 
potenciālu un vienlaikus mazināt atkarību 
no trešām valstīm stratēģiskās jomās.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atveseļošanas un noturības 
mehānisms un ar to saistītie izdevumi ir 
saderīgi ar Eiropas zaļo kursu un Parīzes 
klimata nolīgumu un atbilst principam 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
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izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas.

izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, pilsoniskās sabiedrības un 
vietējo kopienu iesaisti, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var ietvert arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar attiecīgajām Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no Savienības un 
dalībvalstu rūpniecības stratēģijas, it 
sevišķi saistībā ar atbalstu MVU un 
mikrouzņēmumiem, taisnīgas zaļās 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti un 
digitālās pārveides, vai kas attiecas uz 
šiem jautājumiem. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
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paredz Savienības fondi. (ES) 2018/1999, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi, kā arī ar 
attiecīgajām konkrētai valstij 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas saistībā ar Eiropas 
pusgadu, jo īpaši tām, kas attiecas uz šīs 
regulas darbības jomu vai no tās izriet. 
Atveseļošanas un noturības plāni arī 
atbilst mērķim padarīt iespējamas 
investīcijas uz nākotni vērstos aktīvos, 
tehnoloģijās un infrastruktūrā, kas 
nodrošina Savienības ilgtermiņa noturību 
un konkurētspēju pasaules tirgos, stiprina 
Savienības stratēģisko autonomiju un 
rada sinerģiju ar visiem attiecīgajiem 
Savienības fondiem un programmām.

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

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

22 […] 22 […]

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu taisnīgu zaļo pārkārtošanos 
un digitālo pārveidi, vismaz 37 % no 
atveseļošanas un noturības plānā 
paredzētā piešķīruma ir ieguldījums 
pasākumos, ar kuriem atbalsta taisnīgu 
zaļo pārkārtošanos saskaņā ar 
Taksonomijas regulu, un vismaz 20 % no 
plānā paredzētā piešķīruma ir ieguldījums 
pasākumos, ar kuriem atbalsta digitālo 
pārveidi.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) skaidrojums par to, kā iecerēts 
risināt Eiropas pusgada kontekstā 
apzinātās konkrētajai valstij raksturīgās 
problēmas un prioritātes;

svītrots

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns veicina 
Savienības galveno stratēģiju īstenošanu 
un stiprina Savienības stratēģisko 
autonomiju un konkurētspēju, izaugsmes 
potenciālu, jo īpaši attiecībā uz MVU un 
mikrouzņēmumiem, rūpniecības 
ekosistēmas un stratēģiskās vērtības 
ķēdes, sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, 
kvalitatīvu darbvietu radīšanu, jo īpaši 
jauniešu nodarbināmību, un attiecīgās 
dalībvalsts ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstina krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
vienotajā tirgū;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pārkārtošanos un ES klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanu, un pierādījums to 
atbilstībai nacionālajiem klimata un 
enerģētikas plāniem;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plāns 
sekmēs taisnīgu digitālo pārveidi un 
palīdzēs novērst no digitālās pieejamības 
iekļaušanas izrietošās problēmas, īpaši 
attiecībā uz Savienības rūpniecību, tostarp 
stratēģiskajām ekosistēmām, atbalstu 
pētniecībai un tehnoloģiju izvēršanai 
tādās jomās kā mākslīgais intelekts, 5G, 
datu ekonomika, digitālā plaisa, digitālo 
prasmju pilnveide, kā arī darba ņēmēju 
prasmju pilnveide un pārkvalifikācija;

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprinās Savienības stratēģijas, kas 
attiecas uz svarīgiem projektiem visas 
Eiropas interesēs (IPCEI), Eiropas MVU 
un mikrouzņēmumiem, aprites 
ekonomiku, pētniecību un inovāciju 
svarīgāko tehnoloģiju jomās un 
stratēģiskām nozarēm, kuras cita starpā 
var ietvert atjaunojamo energoresursu 
enerģijas un energoefektivitātes 
tehnoloģijas un citas uz nākotni orientētas 
augsto tehnoloģiju nozares;

Grozījums Nr. 33
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) skaidrojums par to, kā plāns ir 
saistīts un saskaņots ar Savienības 
galvenajiem fondiem un programmām, 
piemēram, pamatprogrammu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”, 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, strukturālajiem fondiem, 
Eiropas Kosmosa programmu, Eiropas 
Aizsardzības fondu un programmu 
InvestEU;

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) skaidrojums par to, kāds būs plāna 
ieguldījums ilgtermiņā ekonomiski, 
sociāli un vides ziņā ilgtspējīgās darbībās, 
tehnoloģijās un nozarēs, kas radīs 
iespējas nākamajām paaudzēm;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ce) izklāsts par pasākumiem, kas 
nodrošina Savienības finansējuma 
pamanāmību un tā saņēmēju 
pārredzamību saskaņā ar 26. pantu;

Grozījums Nr. 36
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) skaidrojums par to, kā plānots 
risināt konkrētajai valstij raksturīgās 
problēmas un prioritātes, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā;

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā “atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās vienības un kopējās 
izmaksas (apzīmē arī kā “atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstās izmaksas”), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskaņotību un to, kā tas sekmē taisnīgu 
zaļo pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
šajā nolūkā ņem vērā šādus kritērijus:

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) vai plānā ierosinātie pasākumi 
veicinās 4. pantā izklāstīto vispārīgo un 
konkrēto mērķu sasniegšanu un vai plāns 
atbilst šīs regulas darbības jomai, kas 
noteikta 3. pantā;

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē 15. panta b), c) un 
ca) punktā minēto mērķu sasniegšanu;

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plāns palīdz īstenot 15. panta 
cb) punktā minētās Savienības stratēģijas;

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai plāns ir saistīts ar 15. panta 
cc) punktā minētajām Savienības 
programmām un saskaņots ar tām;

Grozījums Nr. 43
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) vai plāns ietver efektīvus 
pasākumus, kas nodrošina Savienības 
finansējuma pamanāmību un tā saņēmēju 
pārredzamību;

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) vai plāns būs vērsts uz nākamo 
ekonomikas ciklu un vai tajā galvenā 
uzmanība pievērsta darbībām, 
tehnoloģijām un nozarēm, kas rada 
ilgtermiņa ieguvumus;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
kvalitatīvu darbvietu radīšanu, ekonomisko 
un sociālo noturību un stratēģiskās 
vērtības ķēdes, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un Savienības stratēģisko autonomiju;

Grozījums Nr. 46

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

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

1. Saskaņā ar 27. pantu Komisija ar 
deleģēto aktu pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā no brīža, kad dalībvalsts oficiāli 
iesniegusi atveseļošanas un noturības 
plānu. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts iesniegto atveseļošanas un 
noturības plānu ir pozitīvs vai daļēji 
pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja atveseļošanas un noturības plāns 
nav apmierinoši atbilstīgs 16. panta 3. 
punktā noteiktajiem kritērijiem, attiecīgajai 
dalībvalstij finanšu iemaksu neiedala.

c) ja atveseļošanas un noturības plāns 
nav apmierinoši atbilstīgs nevienam no 16. 
panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, 
attiecīgajai dalībvalstij finanšu iemaksu 
neiedala un piemēro šā panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja atveseļošanas un noturības 
plāns ir daļēji atbilstīgs vai atbilst tikai 
dažiem no 16. panta 3. punktā minētajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
piešķiramo finanšu iemaksu nosaka 
Komisija, nepārsniedzot 16. panta 
3. punktā izklāstītajiem kritērijiem 
atbilstošu reformu un investīciju aplēsto 
kopējo izmaksu summu;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) reformu un investīciju projektu 
aprakstu un atveseļošanas un noturības 
plāna aplēsto kopējo izmaksu summu;

b) atveseļošanas un noturības plānā 
paredzēto reformu un investīciju projektu 
aprakstu un to attiecīgo aplēsto kopējo 
izmaksu summas;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, lēmumu kopā ar 
pienācīgi pamatotu novērtējumu paziņo 
divu mēnešu laikā pēc tam, kad dalībvalsts 
ir iesniegusi priekšlikumu. Attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt citu atveseļošanas 
un noturības plānu un var arī izmantot 
tehniskā atbalsta instrumentu.

Grozījums Nr. 52
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Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
27. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

7. Šā panta 1. un 2. punktā minēto 
deleģēto aktu pieņem saskaņā ar 27. pantā 
minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli attaisno 
attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanu, Komisija novērtē jauno plānu 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem un 
saskaņā ar 17. pantu pieņem jaunu lēmumu 
četru mēnešu laikā kopš oficiālās 
pieprasījuma iesniegšanas.

2. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli attaisno 
attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanu, Komisija novērtē jauno plānu 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem un 
saskaņā ar 17. pantu pieņem jaunu lēmumu 
divu mēnešu laikā kopš oficiālās 
pieprasījuma iesniegšanas.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, pirms tam 
devusi attiecīgajai dalībvalstij iespēju 
iesniegt savus apsvērumus viena mēneša 
laikā no Komisijas secinājumu 
paziņošanas.

Grozījums Nr. 55
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Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā 
gadījumā — aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 17. panta 1. punktā minētajā 
lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem 
vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti.

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti ar Komisijas deleģēto aktu 
apstiprinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu 
iemaksas un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 
var iesniegt Komisijai reizi ceturksnī. 
Komisija viena mēneša laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 17. 
panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informācija, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas deleģēto aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai rediģēt sensitīvu vai 
konfidenciālu informācija, kuras izpaušana 
apdraudētu šīs dalībvalsts sabiedrības 
intereses.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai Eiropas Parlaments varētu 
pienācīgi kontrolēt Mehānisma satvarā 
sniegtā finansiālā atbalsta efektivitāti, 
lietderību un ietekmi, gada ziņojumu 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei kā daļu no integrētā finanšu 
pārskatatbildības ziņojuma, un tas ietilpst 
ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūrā kā atsevišķa nodaļa Komisijas 
ziņojumā par budžeta izpildes 
apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga.

1. Dalībvalstis un citi Savienības 
finansējuma saņēmēji atzīst Savienības 
finansējuma izcelsmi un konsekventi 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), gan tiešsaistē, 
gan bezsaistē izmantojot Savienības 
emblēmu kopā ar atsauci uz 
Atveseļošanas un noturības mehānismu, 
kas atbalstījis darbības, kā arī sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar instrumentiem, kas 
izveidoti ar šo regulu, to darbībām un 
rezultātiem Komisija rīko informācijas un 

2. Komisija lietotājdraudzīgā veidā 
īsteno darbības informācijas un 
komunikācijas jomā ar mērķi uzlabot 
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komunikācijas pasākumus. Ar šo regulu 
izveidotajiem instrumentiem iedalītie 
finanšu resursi veicina arī Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvo 
komunicēšanu sabiedrībai, ciktāl šīs 
prioritātes saistītas ar 4. pantā minētajiem 
mērķiem.

iedzīvotāju, uzņēmumu, jo īpaši MVU, un 
valsts pārvaldes iestāžu informētību par 
finanšu resursiem, ko nodrošina ar šo 
regulu izveidotie instrumenti, kā arī par to 
darbībām un rezultātiem. Ar finanšu 
resursiem, kas piešķirti ar šo regulu 
izveidotajiem instrumentiem, veicina arī 
Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes saistītas 
ar 4. pantā minētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido digitālu uzraudzības 
sistēmu, kas nodrošina pilnīgu publisku 
pārredzamību, izmantojot viegli pieejamu 
digitālo platformu, kurā iespējama 
meklēšana un uzskaitīti visi no 
nacionālajiem atveseļošanas un noturības 
plāniem izrietošā finansējuma saņēmēji, 
un dalībvalstīm jāsniedz šajā saistībā 
nepieciešamā informācija.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants 27. pants
Komiteju procedūra Deleģēšanas īstenošana

1. Komisijai palīdz komiteja. Minēta 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 
182/2011 nozīmē.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. 
pantu.

2. Pilnvaras pieņemt 17. un 19. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 17. un 19. pantā 
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minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem, ievērojot 
principus, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 17. un 19. pantu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) vai plānā ierosinātie pasākumi 
veicinās 4. pantā noteiktā mērķrādītāja 
sasniegšanu un vai plāns atbilst šīs 
regulas darbības jomai, kas noteikta 
3. pantā;

Grozījums Nr. 63
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā vai 
citos relevantos dokumentos ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

svītrots

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā paredzētās investīcijas 
atbilst principam “nenodari būtisku 
kaitējumu” un minimuma aizsardzības 
pasākumu prasībām;

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, rūpniecības ekosistēmas un 
stratēģiskās vērtības ķēdes, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
vienotajā tirgū un Savienības stratēģisko 
autonomiju;
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi, kas atbilst arī attiecīgajiem 
konkrētajai dalībvalstij adresētajiem 
ieteikumiem vai citiem būtiskiem 
dokumentiem, kurus oficiāli pieņēmusi 
Komisija Eiropas pusgada satvarā, un kas 
spēj piesaistīt arī privātās investīcijas;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai ir notikusi pienācīga 
apspriešanās ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, kā noteikts 
15. pantā;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru zaļināšanu, 
un tādējādi veicinās virsmērķa 
“klimatneitrāla Eiropa līdz 2050. gadam” 
sasniegšanu;

— Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatneitrālu 
un videi draudzīgu sistēmu izveidi, 
ekonomikas vai sociālo nozaru zaļināšanu 
un minēto nozaru energoefektivitāti un 
resursefektivitāti, un tādējādi veicinās 
virsmērķa “klimatneitrāla Eiropa līdz 
2050. gadam” sasniegšanu, vienlaikus 
ievērojot tehnoloģiju neitralitāti;
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. daļa - 1. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi;

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi, ar to tiks 
atbalstīta pētniecība un tehnoloģiju 
izvēršana tādās jomās kā mākslīgais 
intelekts, 5G un datu ekonomika, 
veicināta digitālā pieejamība un mazināta 
digitālā plaisa;

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 3. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 3. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no taisnīgas zaļās 
pārkārtošanās un digitālās pārveides;

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts - 1. daļa – 4. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša pozitīva ietekme.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, darbvietu radīšanu, 
Savienības stratēģisko autonomiju un 
ilgtermiņa konkurētspēju, rūpniecības 
ekosistēmas un stratēģiskās vērtības ķēdes 
un radīt ilgstošu pozitīvu ietekmi uz 
ekonomisko un sociālo noturību, ilgtspēju 
un dalībvalsts ilgtermiņa izaugsmi, lai 
radītu iespējas nākamajām paaudzēm, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmēt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Atveseļošanas un noturības plānā ir — Atveseļošanas un noturības plānā ir 



AD\1215992LV.docx 39/42 PE655.918v03-00

LV

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

iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, jo īpaši attiecībā uz 
MVU, mikrouzņēmumiem un 
jaunuzņēmumiem, stiprināt rūpniecības 
ekosistēmas un stratēģiskās vērtības 
ķēdes, stimulēt darbvietu radīšanu un 
mazināt krīzes negatīvo iedarbību, tai pašā 
laikā nepieļaujot šo pasākumu negatīvo 
ietekmi uz klimatu un vidi;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 4. apakšdaļa – 1.a 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- un
- atveseļošanas un noturības plāns ir 
vērsts uz nākamo ekonomikas ciklu un 
tajā galvenā uzmanība pievērsta 
darbībām, tehnoloģijām un nozarēm, kas 
rada ilgtermiņa ieguvumus;

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 4. apakšdaļa – 1.b 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plāns palīdzēs stiprināt Savienības 
stratēģisko autonomiju svarīgākajās 
vērtības ķēdēs;

Grozījums Nr. 78
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 4. apakšdaļa – 1.c 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plāns būs vērsts uz investīcijām ilgtermiņa 
projektos, kas radīs izaugsmi un 
ienākumus dalībvalstīm un Savienībai, 
kuras gūs labumu no Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta (“Next 
Generation EU”) un tā atmaksāšanas 
shēmām nākamo paaudžu interesēs;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja atveseļošanas un noturības 
plāns ir daļēji atbilstīgs vai atbilst tikai 
dažiem no 16. panta 3. punktā minētajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
piešķirtā finanšu iemaksa nepārsniedz 
16. panta 3. punktā izklāstītajiem 
kritērijiem atbilstošu reformu un 
investīciju aplēsto kopējo izmaksu 
summu.
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