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Grozījums Nr. 354
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) noturība pret klimata pārmaiņām 
un citām ārkārtas situācijām veselības 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – jc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jc) atbilstība valstu teritoriālajiem 
taisnīgas pārkārtošanās plāniem;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – jc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jc) nepieciešamība aizsargāt 
neaizsargātus iedzīvotājus;

Or. en

Grozījums Nr. 357
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Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – jd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jd) iespējamas oglekļa emisiju 
pārvirzes novēršana; 

Or. en

Grozījums Nr. 358
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – je apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

je) izmaksas, kas sabiedrībai, 
ekonomikai un videi rodas bezdarbības un 
nepietiekamas darbības rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 359
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – jf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jf) aizstāšanas efektu un aprites 
veicināšanas nozīme visās nozarēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 360
Sandra Pereira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oglekļa emisijas tirgus ir radījis negatīvas 
un neatbilstīgas sekas. Ideja par dabas 
monetizāciju un piesārņošanas tiesību 
tirdzniecību būtu jānoraida un jāaizstāj ar 
normatīvu pieeju, kuras pamatā ir 
specifisks ANO definēts un uzraudzīts 
risinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 361
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai stiprinātu veicinošo satvaru, 
ES finansiālais atbalsts ir samērīgs ar 
problēmām, kas saistītas ar 
klimatneitralitātes panākšanu. Šajā 
sakarībā ES finansiālais atbalsts tiek 
pastiprināts, tostarp palielinot 
Modernizācijas fonda apmēru, lai, 
palīdzot modernizēt enerģētikas sistēmas 
un uzlabojot energoefektivitāti, sekmētu 
pāreju uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Savienība un nozaru ceļveži

1. Līdz 2021. gada jūnijam un vēlāk ik pēc 
pieciem gadiem pēc izsmeļošas 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
dalībvalstīm, plašu sabiedrību un citām 
ieinteresētajām personām Komisija 
pieņem Savienības ceļvedi attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju 
samazināšanu un piesaistes sekmēšanu 
piesaistītājos visās nozarēs atbilstīgi 2. 
panta 3. punktā noteiktajam Savienības 
2030. gada klimata mērķim un 2. panta 1. 
punktā noteiktajam mērķim samazināt 
SEG neto emisijas līdz nullei.
2. Šā panta 1. punktā minētais Savienības 
ceļvedis attiecas uz emisiju 
samazinājumiem un kāpinātiem 
piesaistījumiem atsevišķās nozarēs, 
tostarp:
a) elektroenerģijas nozarē,
b) rūpniecībā,
c) transporta nozarē,
d) siltumapgādē un aukstumapgādē,
e) dzīvojamo ēku un pakalpojumu 
sniegšanai paredzēto ēku sektorā;
f) lauksaimniecībā,
g) atkritumu apsaimniekošanā,
h) zemes izmantošanā, zemes 
izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā 
(LULUCF).
3. Izstrādājot 1. punktā minēto Savienības 
ceļvedi, Savienība ņem vērā saskaņā ar 
3. pantu noteikto trajektoriju, tostarp 
dažādos 3. panta 3. punktā norādītos 
elementus.

Or. en
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Grozījums Nr. 363
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis nodrošina, ka pastāvīgi tiek 
palielināta pielāgotiesspēja, stiprināta 
noturība un mazināta neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā.

1. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis nodrošina, ka atbilstīgi 
2. panta norādījumiem pastāvīgi tiek 
palielināta pielāgotiesspēja un pētniecības 
un konsultāciju spēja, stiprināta noturība, 
mazināta neaizsargātība pret klimata 
pārmaiņām un veicināta taisnīga 
pārkārtošanās, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis nodrošina, ka pastāvīgi tiek 
palielināta pielāgotiesspēja, stiprināta 
noturība un mazināta neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā.

1. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis ievēro valsts un Savienības 
mērķus attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un nodrošina, ka pastāvīgi tiek 
palielināta pielāgotiesspēja, stiprināta 
noturība un mazināta neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Sira Rego
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis nodrošina, ka pastāvīgi tiek 
palielināta pielāgotiesspēja, stiprināta 
noturība un mazināta neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā.

1. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis nodrošina, ka pastāvīgi tiek 
palielināta pielāgotiesspēja, stiprināta 
noturība un mazināta neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā, hierarhiski pakārtojot 
centienus klimatneitralitātes panākšanai, 
jo īpaši emisiju samazināšanai vietā, kur 
tās rodas.

Or. es

Grozījums Nr. 366
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis nodrošina, ka pastāvīgi tiek 
palielināta pielāgotiesspēja, stiprināta 
noturība un mazināta neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā.

1. Dalībvalstis un attiecīgās 
Savienības iestādes nodrošina, ka pastāvīgi 
tiek palielināta pielāgotiesspēja, stiprināta 
noturība un mazināta neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nosaka specifiskus 
rādītājus pielāgošanās progresa 
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mērīšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai gan pielāgošanās ir svarīgs klimata politikas pīlārs, nav iespējams salīdzināt dažādās ES 
dalībvalstīs šajā jomā panākto progresu, jo trūkst vienotu standartu vai rādītāju, ko varētu 
izmantot, lai to izmērītu. Tādēļ pielāgošanās progresa mērīšana var kļūt par subjektīvu 
Savienības iestāžu pienākumu.

Šī iemesla dēļ un nolūkā nodrošināt skaidrību un noteiktību ES iestādēm ir jāievieš skaidri 
pielāgošanās progresa mērīšanas rādītāji, kas būtu saprotami un vienādi piemērojami visās 
dalībvalstīs. 

Grozījums Nr. 368
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izstrādā un īsteno 
pielāgošanās stratēģijas un plānus, kas 
ietver visaptverošus riska pārvaldības 
satvarus un balstās uz pamatotām 
klimatiskajām un neaizsargātības 
bāzlīnijām un progresa novērtējumiem.

2. Dalībvalstis izstrādā un īsteno 
pielāgošanās stratēģijas un plānus, kas 
ietver visaptverošus riska pārvaldības 
satvarus un balstās uz pamatotām 
klimatiskajām un neaizsargātības 
bāzlīnijām un progresa novērtējumiem. 
Komisija palīdz dalībvalstīm izstrādāt šīs 
stratēģijas un plānus, vācot un nodrošinot 
datus par turpmāku klimata ietekmi visā 
ES, tostarp pētījumus par enerģētiskās 
nabadzības sociālo aspektu risināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
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Torvalds

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izstrādā un īsteno 
pielāgošanās stratēģijas un plānus, kas 
ietver visaptverošus riska pārvaldības 
satvarus un balstās uz pamatotām 
klimatiskajām un neaizsargātības 
bāzlīnijām un progresa novērtējumiem.

2. Dalībvalstis izstrādā un īsteno 
pielāgošanās stratēģijas un plānus, kas 
ietver visaptverošus riska pārvaldības 
satvarus un balstās uz pamatotām 
klimatiskajām un neaizsargātības 
bāzlīnijām un progresa novērtējumiem. 
Šajās stratēģijās un plānos iekļauj 
pasākumus, kas atbilst nacionālajiem un 
Savienības mērķiem attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izstrādā un īsteno 
pielāgošanās stratēģijas un plānus, kas 
ietver visaptverošus riska pārvaldības 
satvarus un balstās uz pamatotām 
klimatiskajām un neaizsargātības 
bāzlīnijām un progresa novērtējumiem.

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, izstrādā un īsteno pielāgošanās 
stratēģijas un plānus, kas ietver 
visaptverošus riska pārvaldības satvarus un 
balstās uz pamatotām klimatiskajām un 
neaizsargātības bāzlīnijām un progresa 
novērtējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajās pielāgošanās stratēģijās un 
plānos ir iekļauti ES un dalībvalstu 
juridiskie pienākumi nodrošināt vajadzīgo 
finansējumu, izmantojot tam visus 
iespējamos instrumentus, tostarp publisko 
un privāto finansējumu, lai vēlākais līdz 
2050. gadam panāktu taisnīgu 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
līdztekus Regulas (ES) 2018/1999 29. 
panta 5. punktā paredzētajam 
novērtējumam sagatavo arī novērtējumu 
par šādiem aspektiem:

5. Progresa un pasākumu 
novērtējums racionālas vides politikas 
nozīmē

Or. en

Grozījums Nr. 373
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
līdztekus Regulas (ES) 2018/1999 29. 

Pielāgojot Regulu (ES) 2018/1999, kas 
iepriekš būtu noticis, pielāgojot 
Eiropadomes secinājumus, ir 
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panta 5. punktā paredzētajam 
novērtējumam sagatavo arī novērtējumu 
par šādiem aspektiem:

nepieciešams no jauna ieviest tajā 
ietvertos novērtēšanas un ziņošanas 
mehānismus.  Saskaņā ar 1. pantu un 
2. panta 1. punktu jaunā satvara pamatā ir 
jābūt racionālas vides politikas 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
līdztekus Regulas (ES) 2018/1999 29. 
panta 5. punktā paredzētajam 
novērtējumam sagatavo arī novērtējumu 
par šādiem aspektiem:

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
novērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 375
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
līdztekus Regulas (ES) 2018/1999 29. 
panta 5. punktā paredzētajam 
novērtējumam sagatavo arī novērtējumu 
par šādiem aspektiem:

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
līdztekus Regulas (ES) 2018/1999 
29. panta 5. punktā paredzētajam 
novērtējumam sagatavo arī novērtējumu 
par šādiem aspektiem:



AM\1206926LV.docx 13/85 PE653.723v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 376
Sira Rego

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
līdztekus Regulas (ES) 2018/1999 29. 
panta 5. punktā paredzētajam 
novērtējumam sagatavo arī novērtējumu 
par šādiem aspektiem:

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc trim gadiem Komisija līdztekus 
Regulas (ES) 2018/1999 29. panta 
5. punktā paredzētajam novērtējumam 
sagatavo arī novērtējumu par šādiem 
aspektiem:

Or. es

Grozījums Nr. 377
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
līdztekus Regulas (ES) 2018/1999 29. 
panta 5. punktā paredzētajam 
novērtējumam sagatavo arī novērtējumu 
par šādiem aspektiem:

Līdz 2028. gada 31. oktobrim un pēc tam 
ik pēc pieciem gadiem Komisija līdztekus 
Regulas (ES) 2018/1999 29. panta 5. 
punktā paredzētajam novērtējumam 
sagatavo arī novērtējumu par šādiem 
aspektiem:

Or. en

Grozījums Nr. 378
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

a) visu dalībvalstu kopējais progress 
virzībā uz 2. panta 1. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, 
kuru atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 379
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu dalībvalstu kopējais progress 
virzībā uz 2. panta 1. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

a) katras atsevišķas dalībvalsts un 
visu dalībvalstu kopējais progress virzībā 
uz 2. panta 1. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, kuru 
atspoguļo trajektorija, kas jānosaka 
saskaņā ar 3. panta 1. punktu, un 2. panta 
3. punktā noteiktā starpposma mērķa 
sasniegšanu; ja trajektorijas nav, 
vērtēšana notiek pēc 3. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem un pēc 
2030. gadam izvirzītā klimata 
mērķrādītāja;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

a) visu dalībvalstu kopējais progress 
virzībā uz 2. panta 1. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

a) Savienības un visu dalībvalstu 
atsevišķais un kopējais progress virzībā uz 
2. panta 1. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, kuru 
atspoguļo 3. pantā minētā trajektorija un 
kritēriji;

Or. en

Grozījums Nr. 381
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu dalībvalstu kopējais progress 
virzībā uz 2. panta 1. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, 
kuru atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

a) visu dalībvalstu kopējais progress 
virzībā uz 2. panta 1. punktā nospraustā 
Savienības klimata mērķa sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 382
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) regulas 3.a panta 1. punktā minēto 
nozaru ceļvežu ievērošanā panāktais 
progress;

Or. en
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Grozījums Nr. 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) visu dalībvalstu kopējais progress 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 384
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) visu dalībvalstu kopējais progress 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

b) katras dalībvalsts panāktais 
progress un visu dalībvalstu kopējais 
progress pielāgošanās jomā, kā minēts 4. 
pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) visu dalībvalstu kopējais progress b) Savienības un visu dalībvalstu 
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attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

kopējais un atsevišķais progress attiecībā 
uz pielāgošanos, kas minēta 4. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) visu dalībvalstu kopējais progress 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

b) visu dalībvalstu kopējais progress 
attiecībā uz pielāgošanos saskaņā ar 
specifiskiem rādītājiem, kā minēts 
4. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanā panāktā progresa atbilstība 
3. panta 3. punktā uzskaitītajiem 
apsvērumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ba) visu dalībvalstu kopējais progress 
virzībā uz 2. panta 4. punktā noteikto 
specifisko piesaistes mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Savienības un visu dalībvalstu 
kopējais un atsevišķais progress attiecībā 
uz taisnīgas pārkārtošanās stratēģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kopējais globālā līmenī panāktais 
progress attiecībā uz Parīzes nolīgumā 
noteikto mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
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Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) visu dalībvalstu kopējais progress 
ES rūpniecības politikas mērķu 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz mērķi 
palielināt rūpniecības vērtības radīšanas 
īpatsvaru ES kopējā vērtības radīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) Savienības un visu dalībvalstu 
kopējais un atsevišķais progress cīņā pret 
enerģētisko nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 393
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – bc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) pasākumi, ko visas dalībvalstis 
veikušas, lai sasniegtu klimatneitralitātes 
un pielāgošanās mērķus, arī attiecībā uz 
sabiedrībai un ekonomikai radītajām 
sekām un 3. pantā izklāstītajiem 
kritērijiem, un tādējādi nodrošinātu, ka 
pārkārtošanās procesā netiek pamesta 
novārtā neviena sabiedrības un 
ekonomikas daļa;

Or. en

Grozījums Nr. 394
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot a) apakšpunktā minēto 
novērtējumu, Komisija novērtē arī 
progresu, kas panākts siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā, pamatojoties 
uz 3. panta 1. un 2. punktā minēto 
Savienības nosprausto trajektoriju.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šā novērtējuma secinājumus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei kopā ar attiecīgajā kalendārajā 
gadā sagatavoto Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2018/1999 35. 

svītrots
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pantā minēto enerģētikas savienības 
stāvokļa apskatu.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šā novērtējuma secinājumus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
kopā ar attiecīgajā kalendārajā gadā 
sagatavoto Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2018/1999 35. 
pantā minēto enerģētikas savienības 
stāvokļa apskatu.

Komisija ziņo par šo novērtējumu, 
iekļaujot par to informāciju Eiropas 
Parlamentam un Padomei adresētā 
attiecīgajā kalendārajā gadā sagatavotā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2018/1999 35. pantā minētajā 
enerģētikas savienības stāvokļa apskatā.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu(s)
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šā novērtējuma secinājumus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
kopā ar attiecīgajā kalendārajā gadā 
sagatavoto Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2018/1999 35. pantā minēto 
enerģētikas savienības stāvokļa apskatu.

Komisija šos novērtējumus un tajos 
izklāstītos secinājumus iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kopā ar 
attiecīgajā kalendārajā gadā sagatavoto 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2018/1999 35. pantā minēto 
enerģētikas savienības stāvokļa apskatu un 
nodrošina, lai attiecīgie novērtējumi un 
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secinājumi būtu publiski pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
izvērtē:

svītrots

a) cik saskanīgi Savienības pasākumi ir ar 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 
3. panta 1. punktā minētā trajektorija;
b) cik piemēroti Savienības pasākumi ir 
tam, lai nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
izvērtē:

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
izvērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 400
Nicolás González Casares
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S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
izvērtē:

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
izvērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 401
Sira Rego

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
izvērtē:

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija 
izvērtē:

Or. es

Grozījums Nr. 402
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
izvērtē:

2. Līdz 2028. gada 31. oktobrim un 
pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
izvērtē:

Or. en
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Grozījums Nr. 403
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cik saskanīgi Savienības pasākumi 
ir ar 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 
3. panta 1. punktā minētā trajektorija;

a) cik saskanīgi Savienības pasākumi 
un politikas nostādnes, tostarp nozaru 
tiesību akti, ir ar 3. panta 1. un 2. punktā 
nosprausto trajektoriju un 2. panta 
1. punktā noteikto Savienības klimata 
mērķi,

Or. en

Grozījums Nr. 404
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cik saskanīgi Savienības pasākumi 
ir ar 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 3. 
panta 1. punktā minētā trajektorija;

a) cik saskanīgi Savienības pasākumi 
ir ar 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 3. 
panta 1. punktā minētā indikatīvā 
trajektorija, un ar attīstību pasaulē, kas 
notiek saskaņā ar Parīzes nolīgumā 
noteiktajiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
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Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cik saskanīgi Savienības pasākumi 
ir ar 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 3. 
panta 1. punktā minētā trajektorija;

a) cik saskanīgi Savienības pasākumi 
ir ar 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 
3. pantā minētā trajektorija un kritēriji;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) cik piemēroti Savienības pasākumi 
ir tam, lai nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. pantā.

b) cik piemēroti Savienības pasākumi 
ir tam, lai nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos saskaņā ar specifiskajiem 
rādītājiem, kas minēti 4. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) cik piemēroti Savienības pasākumi 
ir tam, lai nodrošinātu pakāpeniski 
pieaugošu piesaistītāju īpatsvaru saskaņā 
ar 2. panta 4. punktā minētajiem 
specifiskajiem rādītājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 408
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) cik piemēroti pasākumi ir tam, lai 
nodrošinātu progresu ES rūpniecības 
mērķu sasniegšanā, kā arī efektīvu 
aizsardzību pret oglekļa emisiju pārvirzi;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) cik piemēroti Savienības pasākumi 
ir tam, lai nodrošinātu virzību uz taisnīgu 
pārkārtošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) cik piemēroti Savienības pasākumi 
ir tam, lai nodrošinātu progresu 
enerģētiskās nabadzības apkarošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 411
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) pasākumus, ko Eiropas Savienība 
ir veikusi, lai sasniegtu klimatneitralitātes 
un pielāgošanās mērķus, arī attiecībā uz 
sekām, ko šie pasākumi rada sabiedrībai 
un ekonomikai, un 3. pantā izklāstītajiem 
kritērijiem, un tādējādi nodrošinātu, ka 
pārkārtošanās procesā netiek pamesta 
novārtā neviena sabiedrības un 
ekonomikas daļa;

Or. en

Grozījums Nr. 412
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja, pamatojoties uz 1. un 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija konstatē, 

svītrots
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ka Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi vai nav 
pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā, vai ka progress virzībā uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu vai 
4. pantā minētās pielāgošanās realizēšanu 
nav pietiekams, tā vienlaikus ar 3. panta 
1. punktā minēto trajektorijas 
pārskatīšanu veic nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja, pamatojoties uz 1. un 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija konstatē, ka 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 2. 
panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi vai nav 
pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā, vai ka progress virzībā uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu vai 
4. pantā minētās pielāgošanās realizēšanu 
nav pietiekams, tā vienlaikus ar 3. panta 
1. punktā minēto trajektorijas 
pārskatīšanu veic nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem.

3. Ja, pamatojoties uz 1. un 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija konstatē, ka 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi vai nav 
pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. pantā, vai ka Savienības pasākumi, ar 
kuriem tiek nodrošināts pakāpeniski 
pieaugošs piesaistītāju īpatsvars saskaņā 
ar 2. panta 4. punktā norādītajiem 
specifiskajiem rādītājiem, ir nepietiekami 
piemēroti, tā saskaņā ar Līgumiem veic 
nepieciešamos pasākumus un vienlaikus 
pārskata 3. panta 1. punktā minēto 
trajektoriju.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja, pamatojoties uz 1. un 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija konstatē, ka 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 2. 
panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi vai nav 
pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā, vai ka progress virzībā uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu vai 
4. pantā minētās pielāgošanās realizēšanu 
nav pietiekams, tā vienlaikus ar 3. panta 1. 
punktā minēto trajektorijas pārskatīšanu 
veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem.

3. Ja, pamatojoties uz 1. un 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija konstatē, ka 
Savienības pasākumi un politikas 
nostādnes nav saskaņā ar 3. panta 1. un 
2. punktā nosprausto trajektoriju vai 
2. panta 1. punktā nosprausto Savienības 
klimata mērķi vai nav pietiekamas, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. pantā, vai ka 
progress virzībā uz minēto mērķu 
sasniegšanu nav pietiekams, tā veic 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 415
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja, pamatojoties uz 1. un 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija konstatē, ka 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 2. 
panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi vai nav 
pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā, vai ka progress virzībā uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu vai 4. 
pantā minētās pielāgošanās realizēšanu nav 
pietiekams, tā vienlaikus ar 3. panta 1. 
punktā minēto trajektorijas pārskatīšanu 

3. Ja, pamatojoties uz 1. un 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija konstatē, ka 
Savienības pasākumi nav saskaņā ar 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi vai nav 
pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. pantā, vai ka progress virzībā uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu vai 
4. pantā minētās pielāgošanās realizēšanu 
nav pietiekams, tā veic nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem. Tā arī 
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veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem.

attiecīgi informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija visus iecerētos 
pasākumus vai likumdošanas 
priekšlikumus vēl pirms to pieņemšanas 
novērtē, ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, šo analīzi iekļauj visos 
ietekmes novērtējumos, ko pievieno šiem 
pasākumiem vai priekšlikumiem, un 
pasākumu vai priekšlikumu pieņemšanas 
brīdī publisko šā novērtējuma rezultātus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 417
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija visus iecerētos 
pasākumus vai likumdošanas 
priekšlikumus vēl pirms to pieņemšanas 
novērtē, ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, šo analīzi iekļauj visos 
ietekmes novērtējumos, ko pievieno šiem 

4. Komisija novērtē visu Savienības 
pasākumu projektu vai likumdošanas 
priekšlikumu saskaņotību ar 2. panta 
1. punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, kuru atspoguļo 3. panta 1. punktā 
minētā trajektorija, tiklīdz šāda trajektorija 
ir noteikta, šo analīzi iekļauj visos 
ietekmes novērtējumos, ko pievieno šiem 
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pasākumiem vai priekšlikumiem, un 
pasākumu vai priekšlikumu pieņemšanas 
brīdī publisko šā novērtējuma rezultātus.

pasākumiem vai priekšlikumiem, un 
pasākumu vai priekšlikumu pieņemšanas 
brīdī publisko šā novērtējuma rezultātus. 
Piemērojot klimatnoturību, Komisija 
nodrošina, ka visi pasākumi un 
likumdošanas priekšlikumi ir saskaņoti ar 
2. panta 1. punktā norādīto 
klimatneitralitātes mērķi un nav ar to 
pretrunā.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija visus iecerētos pasākumus 
vai likumdošanas priekšlikumus vēl pirms 
to pieņemšanas novērtē, ņemot vērā 2. 
panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 
3. panta 1. punktā minētā trajektorija, šo 
analīzi iekļauj visos ietekmes 
novērtējumos, ko pievieno šiem 
pasākumiem vai priekšlikumiem, un 
pasākumu vai priekšlikumu pieņemšanas 
brīdī publisko šā novērtējuma rezultātus.

4. Komisija visus iecerētos 
pasākumus, cita starpā visus likumdošanas 
un budžeta priekšlikumus, vēl pirms to 
pieņemšanas novērtē, ņemot vērā 3. panta 
1. un 2. punktā nosprausto trajektoriju un 
2. panta 1. punktā nosprausto Savienības 
klimata mērķi, šo analīzi iekļauj visos 
ietekmes novērtējumos, ko pievieno šiem 
pasākumiem vai priekšlikumiem, un 
pasākumu vai priekšlikumu pieņemšanas 
brīdī publisko šo novērtējumu un tā 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija visus iecerētos pasākumus 
vai likumdošanas priekšlikumus vēl pirms 
to pieņemšanas novērtē, ņemot vērā 2. 
panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 3. 
panta 1. punktā minētā trajektorija, šo 
analīzi iekļauj visos ietekmes 
novērtējumos, ko pievieno šiem 
pasākumiem vai priekšlikumiem, un 
pasākumu vai priekšlikumu pieņemšanas 
brīdī publisko šā novērtējuma rezultātus.

4. Komisija visus iecerētos pasākumus 
vai likumdošanas priekšlikumus vēl pirms 
to pieņemšanas novērtē, ņemot vērā 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi un tā radītās 
sekas sabiedrībai un ekonomikai, kuru 
atspoguļo 3. pantā minētā trajektorija un 
kritēriji, tiklīdz šāda trajektorija ir 
noteikta, šo analīzi iekļauj visos ietekmes 
novērtējumos, ko pievieno šiem 
pasākumiem vai priekšlikumiem, un 
pasākumu vai priekšlikumu pieņemšanas 
brīdī publisko šā novērtējuma rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gadījumos, kad Komisija saskaņā 
ar LESD 108. pantu apstiprina dalībvalsts 
iesniegta valsts atbalsta pieprasījumu, 
Komisija savā lēmumā iekļauj 
noteikumus par to, ka līdzekļu 
saņēmējiem ir jāpierāda viņu 
uzņēmējdarbības modeļa saskaņotība ar 
2. panta 1. un 3. punktā norādītajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ja Komisija sniedz ieteikumus 
Padomei attiecībā uz atļauju sākt 
tirdzniecības sarunas saskaņā ar LESD 
207. pantu, Komisija iekļauj noteikumus, 
lai Parīzes nolīgumu padarītu par būtisku 
elementu visos turpmākajos tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumos. Pirms tiek 
slēgts nolīgums ar trešām pusēm, 
Komisija sniedz pierādījumus tam, ka šis 
nolīgums nav pretrunā 2. panta 1. punktā 
un 2. punkta 3) apakšpunktā norādītajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
novērtē:

6. Ziņojums par nacionālajiem 
pasākumiem

Or. en

Grozījums Nr. 423
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
novērtē:

Sākot ar 2031. gada 31. oktobri un, ja 
rodas tāda nepieciešamība, regulāros 
termiņos, kuru periodiskums būs 
jānosaka, Komisija vāc:

Or. en
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Grozījums Nr. 424
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
novērtē:

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
novērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 425
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
novērtē:

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
novērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 426
Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē:
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novērtē:

Or. es

Grozījums Nr. 427
Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
novērtē:

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē:

Or. es

Grozījums Nr. 428
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
novērtē:

Līdz 2028. gada 31. oktobrim un pēc tam 
ik pēc pieciem gadiem Komisija novērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 429
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nacionālie pasākumi, kas, a) vai nacionālie pasākumi, kas, 
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pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai divgadu progresa 
ziņojumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti 2. panta 1. punktā 
nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, ir saskanīgi ar šo mērķi, 
kuru atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai divgadu progresa 
ziņojumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti tam, lai sasniegtu 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, vai 
jaunam mehānismam, ar kuru tiek 
novērtēti nacionālie pasākumi, kas ir 
pieņemti, pielāgojot Regulu (ES) 
2018/1999. Kamēr Eiropadome nebūs 
pieņēmusi jaunas vadlīnijas, Regula (ES) 
2018/1999 paliks spēkā bez izmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 430
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nacionālie pasākumi, kas, 
pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai divgadu progresa 
ziņojumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti 2. panta 1. punktā 
nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, ir saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

a) vai nacionālie pasākumi, kas, 
pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai divgadu progresa 
ziņojumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti 2. panta 1. punktā 
nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, ir saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. pantā minētā trajektorija un 
kritēriji, un efektīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 431
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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6. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nacionālie pasākumi, kas, 
pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai divgadu progresa 
ziņojumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti 2. panta 1. punktā 
nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, ir saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

a) vai nacionālie pasākumi, kas, 
pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai divgadu progresa 
ziņojumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti 3. panta 1. un 
2. punktā minētās trajektorijas 
sasniegšanai, un ir saskanīgi ar 2. panta 
1. punktā noteikto Savienības klimata 
mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 432
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nacionālie pasākumi, kas, 
pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai divgadu progresa 
ziņojumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti 2. panta 1. punktā 
nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, ir saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

a) vai nacionālie pasākumi, kas, 
ņemot vērā nacionālos enerģētikas un 
klimata plānus vai divgadu progresa 
ziņojumus, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti 2. panta 1. punktā 
nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, ir saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

Or. en

Grozījums Nr. 433
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 434
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

b) relevantie nacionālie pasākumi, ar 
ko nodrošināt progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 435
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz 4. pantā minēto pielāgošanos, 
ņemot vērā nacionālo resursu kapacitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 436
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Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

b) vai nacionālie pasākumi 
dekarbonizācijas, klimata un darbības, un 
taisnīgas pārkārtošanās jomā ir piemēroti 
tam, lai nodrošinātu progresu attiecībā uz 
4. pantā minēto pielāgošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai saskaņā ar 
specifiskiem rādītājiem nodrošinātu 
progresu attiecībā uz pielāgošanos, kā 
minēts 4. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 4. 
pantā.

b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir efektīvi un piemēroti tam, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 439
Sira Rego

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) katras dalībvalsts atsevišķo 
progresu virzībā uz 2. panta 1. punktā 
nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanu, kuru atspoguļo 3. panta 
1. punktā minētā trajektorija;

Or. es

Grozījums Nr. 440
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) cik piemēroti relevantie nacionālie 
pasākumi ir tam, lai nodrošinātu 
pakāpeniski pieaugošu piesaistītāju 
īpatsvaru saskaņā ar 2. panta 4. punktā 
minētajiem specifiskajiem rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai nacionālie pasākumi 
ieguldījumu jomā ir saskaņoti ar Regulu 
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(ES) 2020/... [Taksonomijas regula];

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz ES ilgtspējīgu finanšu taksonomiju, par ko vienojušās trīs ES iestādes un visas 
politiskās grupas, uzlabo politikas virzienu, tostarp klimata politikas, un ES budžeta izdevumu 
saskaņotību. ES taksonomija nodrošina atsauces pamatsatvaru un standartu minimumu 
ieguldījumu ilgtspējības novērtēšanai. Ar valstu pasākumiem ieguldījumu jomā nebūtu 
jāatbalsta darbības, kas ir pretrunā zaļajā kursā izvirzītajiem klimata vai vides mērķiem.

Grozījums Nr. 442
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) īstenoto pasākumu ietekmi uz 
valsts ekonomiku un sociālo jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 443
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai valsts pasākumi ir piemēroti 
tam, lai nodrošinātu progresu taisnīgas 
pārkārtošanās jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 444
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) kā klimata politika ietekmē 
rūpniecības vērtības radīšanu un jo īpaši 
mērķi palielināt rūpniecības vērtības 
radīšanas īpatsvaru kopējā vērtības 
radīšanā, lai veidotu konkurētspējīgāku 
un noturīgāku ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Sira Rego

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) katras dalībvalsts atsevišķo 
progresu attiecībā uz pielāgošanos, kas 
minēta 4. pantā.

Or. es

Grozījums Nr. 446
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai nacionālie pasākumi ir 
piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
cīņā pret enerģētisko nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 447
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šā novērtējuma secinājumus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei kopā ar attiecīgajā kalendārajā 
gadā sagatavoto Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2018/1999 35. 
pantā minēto enerģētikas savienības 
stāvokļa apskatu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 448
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šā novērtējuma secinājumus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
kopā ar attiecīgajā kalendārajā gadā 
sagatavoto Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2018/1999 35. 
pantā minēto enerģētikas savienības 
stāvokļa apskatu.

Komisija ziņo par šo novērtējumu, 
iekļaujot par to informāciju Eiropas 
Parlamentam un Padomei adresētā 
attiecīgajā kalendārajā gadā sagatavotā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2018/1999 35. pantā minētajā 
enerģētikas savienības stāvokļa apskatā.

Or. en
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Grozījums Nr. 449
Martin Hojsík, Katalin Cseh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
dalībvalstis sagatavo nacionālās 
stratēģijas, lai pakāpeniski izbeigtu 
atbalstu fosilajam kurināmajam, tostarp 
netiešas subsīdijas, jaudas mehānismu un 
atsaistīšanu, risinot enerģētisko 
nabadzību, kas rodas no fosilajam 
kurināmajam piešķirtajām subsīdijām;

Or. en

Pamatojums

Vairākas dalībvalstis sāka izstrādāt nacionālos plānus fosilajam kurināmajam paredzēto 
subsīdiju pakāpeniskai izbeigšanai. Ja mēs pakāpeniski beidzam lietot fosilo kurināmo, ir 
nepieciešams izanalizēt visa veida fosilajiem enerģijas avotiem paredzētās subsīdijas un 
atbalsta mehānismus, tostarp netiešā atbalsta veidus, un stimulēt pārējās dalībvalstis 
izstrādāt valsts stratēģijas šo avotu lietošanas konceptuālai pārtraukšanai. Šāda sarežģīta 
temata izskatīšana jāveic, pamatojoties uz analīzi, datiem un vadlīniju satvaru.

Grozījums Nr. 450
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka 
dalībvalsts pasākumi nav saskanīgi ar šo 
mērķi, kuru atspoguļo 3. panta 1. punktā 
minētā trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 

svītrots
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Komisija šādus ieteikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopējo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā, 
pamatojoties uz zinātnisku struktūru, 
piemēram, IPCC un EKPP, ieteikumiem, 
sniedz dalībvalstīm ieteikumus un 
turpmāku palīdzību šādu pasākumu 
īstenošanā. Komisija šādus ieteikumus 
publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
katras dalībvalsts panākto un kopējo 
progresu, kas novērtēts saskaņā ar 5. panta 
1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar Savienības 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 
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nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

3. panta 1. punktā minētā trajektorija, vai 
nav pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. punktā, tā sniedz šai dalībvalstij 
adresētus ieteikumus. Komisija šādu 
progresu un ieteikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopējo un atsevišķo progresu, kas 
novērtēts saskaņā ar 5. panta 1. punktu, 
konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar Savienības klimatneitralitātes 
mērķi, kuru atspoguļo 3. pantā minētā 
trajektorija un kritēriji, vai nav pietiekami, 
lai nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā 
sniedz šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
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kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

kopējo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. un 2. punktā noteiktā 
trajektorija vai 2. panta 1. punktā 
noteiktais Savienības klimata mērķis, vai 
nav pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. punktā, tā sniedz šai dalībvalstij 
adresētus ieteikumus. Komisija šādus 
ieteikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopējo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, nacionālo resursu 
izmantošanas līmeni un ekonomisko un 
sociālo situāciju, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 456
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopējo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, vai arī 
piesaistītāju īpatsvara palielināšanās 
nenotiek apmierinoši, tā var sniegt šai 
dalībvalstij adresētus ieteikumus. Komisija 
šādus ieteikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Sira Rego

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopējo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu un šā panta 1. punktu, 
konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar šo mērķi, kuru atspoguļo 
3. panta 1. punktā minētā trajektorija, vai 
nav pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. punktā, tā var izdot šai dalībvalstij 
adresētus ieteikumus. Komisija šādus 
ieteikumus publisko.

Or. es

Grozījums Nr. 458
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopējo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai ir nepietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saskaņā ar 2. punktu tiek izdots 
ieteikums, piemēro šādus principus:

svītrots

a) attiecīgā dalībvalsts ieteikumu 
pienācīgi ņem vērā, ievērojot solidaritāti 
starp dalībvalstīm un Savienību un starp 
pašām dalībvalstīm;
b) attiecīgā dalībvalsts savā pirmajā 
progresa ziņojumā, kas saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 17. pantu 
iesniegts nākamajā gadā pēc ieteikuma 
izdošanas gada, izklāsta, kā tā ir 
ieteikumu pienācīgi ņēmusi vērā. Ja 
attiecīgā dalībvalsts nolemj ieteikumu vai 
būtisku tā daļu neņemt vērā, minētā 
dalībvalsts Komisijai sniedz savu 
pamatojumu;
c) ieteikumiem būtu jāpapildina jaunākie 
konkrētai valstij adresētie ieteikumi, kas 
izdoti Eiropas pusgada kontekstā.

Or. en
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Grozījums Nr. 460
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā dalībvalsts ieteikumu 
pienācīgi ņem vērā, ievērojot solidaritāti 
starp dalībvalstīm un Savienību un starp 
pašām dalībvalstīm;

a) attiecīgā dalībvalsts sešu mēnešu 
laikā pēc ieteikuma pieņemšanas ziņo 
Komisijai, kādus pasākumus tā plāno 
īstenot, lai ieteikumu pienācīgi ņemtu 
vērā, ievērojot solidaritāti starp 
dalībvalstīm un Savienību un starp pašām 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 461
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā dalībvalsts ieteikumu 
pienācīgi ņem vērā, ievērojot solidaritāti 
starp dalībvalstīm un Savienību un starp 
pašām dalībvalstīm;

a) attiecīgā dalībvalsts ziņo Komisijai, 
kādus pasākumus tā plāno īstenot, lai 
ieteikumu pienācīgi ņemtu vērā, ievērojot 
solidaritāti starp dalībvalstīm un Savienību 
un starp pašām dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 462
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
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Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā dalībvalsts savā pirmajā 
progresa ziņojumā, kas saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1999 17. pantu iesniegts 
nākamajā gadā pēc ieteikuma izdošanas 
gada, izklāsta, kā tā ir ieteikumu pienācīgi 
ņēmusi vērā. Ja attiecīgā dalībvalsts nolemj 
ieteikumu vai būtisku tā daļu neņemt vērā, 
minētā dalībvalsts Komisijai sniedz savu 
pamatojumu;

b) attiecīgā dalībvalsts savā pirmajā 
progresa ziņojumā, kas saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1999 17. pantu iesniegts 
nākamajā gadā pēc ieteikuma izdošanas 
gada, izklāsta, kā tā ir ieteikumu pienācīgi 
ņēmusi vērā. Ja attiecīgā dalībvalsts nolemj 
ieteikumu vai būtisku tā daļu neņemt vērā, 
minētā dalībvalsts Komisijai sniedz savu 
pamatojumu un Komisija veic visus 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 463
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ieteikumiem būtu jāpapildina 
jaunākie konkrētai valstij adresētie 
ieteikumi, kas izdoti Eiropas pusgada 
kontekstā.

c) jaunākajiem konkrētai valstij 
adresētajiem ieteikumiem, kas izdoti 
Eiropas pusgada kontekstā, būtu 
jāpapildina saskaņā ar 2. punktu sniegtie 
ieteikumi un jāpalīdz sasniegt šajā regulā 
noteiktos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Sira Rego

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ieteikumiem būtu jāpapildina 
jaunākie konkrētai valstij adresētie 
ieteikumi, kas izdoti Eiropas pusgada 
kontekstā.

c) ieteikumiem būtu jātiek iekļautiem 
jaunākajos konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos, kas sniegti Eiropas pusgada 
kontekstā.

Or. es

Grozījums Nr. 465
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijas 5. un 6. pantā minēto 
novērtējumu pamatā ir ne tikai 6. panta 1. 
punkta a) apakšpunktā minētie nacionālie 
pasākumi, bet arī vismaz šāda informācija:

1. Kamēr nav veikti iepriekšminētie 
Regulas (ES) 2018/1999 pielāgojumi, 
Komisijas 5. un 6. pantā minēto 
novērtējumu pamatā ir ne tikai 6. pantā 
minētie nacionālie pasākumi, bet arī 
vismaz šāda informācija:

Or. en

Grozījums Nr. 466
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Eiropas Vides aģentūras (EVA) 
ziņojumi;

b) Eiropas Vides aģentūras (EVA) un 
Kopīgā pētniecības centra (KPC) 
ziņojumi;

Or. en



AM\1206926LV.docx 53/85 PE653.723v01-00

LV

Grozījums Nr. 467
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Eiropas statistika un dati, tostarp 
dati, ja tādi pieejami, par klimata pārmaiņu 
negatīvās ietekmes izraisītiem 
zaudējumiem un

c) Eiropas statistika un dati, tostarp 
konstatētie un prognozētie dati, ja tādi 
pieejami, par klimata pārmaiņu negatīvās 
ietekmes izraisītiem zaudējumiem un

Or. en

Grozījums Nr. 468
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Eiropas statistika un dati, tostarp 
dati, ja tādi pieejami, par klimata pārmaiņu 
negatīvās ietekmes izraisītiem 
zaudējumiem un

c) Eiropas un pasaules statistika un 
dati, tostarp dati, ja tādi pieejami, par 
klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes 
izraisītiem zaudējumiem un

Or. en

Grozījums Nr. 469
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Parīzes nolīguma 14. pantā minētā 
jaunākā globālā izsvēršana;

Or. en

Grozījums Nr. 470
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, tostarp jaunākie IPCC 
ziņojumi, un

d) labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi un

Or. en

Grozījums Nr. 471
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, tostarp jaunākie IPCC 
ziņojumi, un

d) labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, tostarp jaunākie EKPP un 
IPCC ziņojumi, un

Or. en

Grozījums Nr. 472
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, tostarp jaunākie IPCC 
ziņojumi, un

d) labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, tostarp jaunākie IPCC, EKPP 
un IPBES ziņojumi, un

Or. en

Grozījums Nr. 473
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkāda papildu informācija par 
vidiski ilgtspējīgām Savienības un 
dalībvalstu investīcijām, tostarp par 
investīcijām atbilstīgi Regulai (ES) 
2020/... [Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama.

e) jebkāda papildu informācija par 
vidiski ilgtspējīgām Savienības un 
dalībvalstu investīcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sagatavot 5. un 6. pantā minēto 
novērtējumu Komisijai palīdz Eiropas 
Vides aģentūra saskaņā ar savu gada darba 
programmu.

2. Sagatavot 5. un 6. pantā minēto 
novērtējumu Komisijai palīdz Eiropas 
Vides aģentūra un EKPP saskaņā ar savu 
gada darba programmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 475
Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ieviesīs papildu 
novērtējumu, ja periodā starp diviem 
novērtējumiem konkrētā darbība 
dalībvalstī var ievērojami ietekmēt virzību 
uz klimatneitralitātes sasniegšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 476
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, iedzīvotāji un pilsoniskā 
sabiedrība un kura ietvaros notiek 
apmaiņa ar paraugpraksi un tiek 
apzinātas iespējas, kā sekmēt šīs regulas 
mērķu sasniegšanu. Turklāt Komisija var 
smelties informāciju arī klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogos, ko 
dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 11. pantu.

Dalībvalstis var rīkoties tā, lai visas 
sabiedrības grupas varētu un spētu pielikt 
roku klimatnoturīgas sabiedrības 
veidošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Nicolás González Casares
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S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, iedzīvotāji un pilsoniskā 
sabiedrība un kura ietvaros notiek apmaiņa 
ar paraugpraksi un tiek apzinātas iespējas, 
kā sekmēt šīs regulas mērķu sasniegšanu. 
Turklāt Komisija var smelties informāciju 
arī klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 
dialogos, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 11. 
pantu.

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas, tostarp vietējās un reģionālās 
pašvaldības, varētu un spētu pielikt roku 
sociāli taisnīgas, klimatneitrālas un 
klimatnoturīgas sabiedrības veidošanā. 
Progress virzībā uz to, lai visas 
sabiedrības daļas pieņemtu skaitļos 
izsakāmus klimata mērķus, būtu jāstimulē 
ES un valsts līmenī, veicot atbilstīgus 
aktīvus pasākumus, ar kuriem varētu 
mudināt visus izmērīt centienu rezultātus 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanas 
aspektā. Komisija visos līmeņos, tostarp 
nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, 
sekmē iekļaujošu un pieejamu procesu, 
kurā iesaistās sociālie partneri, akadēmisko 
aprindu un rūpniecības pārstāvji, 
iedzīvotāji un pilsoniskā sabiedrība un kura 
ietvaros notiek apmaiņa ar paraugpraksi un 
tiek apzinātas iespējas un vajadzības, kā 
sekmēt šīs regulas mērķu sasniegšanu. 
Turklāt Komisija var smelties informāciju 
arī klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 
dialogos, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 11. 
pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, iedzīvotāji un pilsoniskā 
sabiedrība un kura ietvaros notiek 
apmaiņa ar paraugpraksi un tiek 
apzinātas iespējas, kā sekmēt šīs regulas 
mērķu sasniegšanu. Turklāt Komisija var 
smelties informāciju arī klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogos, ko 
dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 11. pantu.

Savienība ir apņēmusies sasniegt 2. pantā 
noteiktos mērķus tā, lai tas atbilstu 
Regulai (EK) Nr. 1367/2006. Komisija 
nodrošina to, ka tiek pilnībā īstenota 
Orhūsas konvencija un jo īpaši tās 
noteikumi attiecībā uz pārredzamību, 
tostarp sabiedrības līdzdalību, 
informācijas izplatīšanu un tiesu sistēmas 
pieejamību. Šajā sakarībā Komisija 
pienācīgi, savlaicīgi un efektīvi publicē 
visus novērtējumus, kas satur vides 
informāciju, lai attiecīgā gadījumā 
sabiedrība varētu sniegt savu ieguldījumu. 
Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā.

Komisija visos līmeņos, tostarp nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmenī, sekmē 
iekļaujošu un pieejamu procesu, kurā 
iesaistās sociālie partneri, iedzīvotāji un 
pilsoniskā sabiedrība un kura ietvaros 
notiek apmaiņa ar paraugpraksi un tiek 
apzinātas iespējas, kā sekmēt šīs regulas 
mērķu sasniegšanu. Turklāt Komisija var 
smelties informāciju arī klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogos, ko 
dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
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pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, iedzīvotāji un pilsoniskā 
sabiedrība un kura ietvaros notiek apmaiņa 
ar paraugpraksi un tiek apzinātas iespējas, 
kā sekmēt šīs regulas mērķu sasniegšanu. 
Turklāt Komisija var smelties informāciju 
arī klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 
dialogos, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 11. 
pantu.

pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, nozares ieinteresētās personas, 
iedzīvotāji un pilsoniskā sabiedrība un kura 
ietvaros notiek apmaiņa ar paraugpraksi un 
tiek apzinātas iespējas, kā sekmēt šīs 
regulas mērķu sasniegšanu. Turklāt 
Komisija var smelties informāciju arī 
klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 
dialogos, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 11. 
pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, iedzīvotāji un pilsoniskā 
sabiedrība un kura ietvaros notiek apmaiņa 
ar paraugpraksi un tiek apzinātas iespējas, 
kā sekmēt šīs regulas mērķu sasniegšanu. 
Turklāt Komisija var smelties informāciju 
arī klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 
dialogos, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 11. 
pantu.

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, nozares ieinteresētās personas, 
iedzīvotāji un pilsoniskā sabiedrība un kura 
ietvaros notiek apmaiņa ar paraugpraksi un 
tiek apzinātas iespējas, kā sekmēt šīs 
regulas mērķu sasniegšanu. Turklāt 
Komisija var smelties informāciju arī 
klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 
dialogos, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 11. 
pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 481
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, iedzīvotāji un pilsoniskā 
sabiedrība un kura ietvaros notiek apmaiņa 
ar paraugpraksi un tiek apzinātas iespējas, 
kā sekmēt šīs regulas mērķu sasniegšanu. 
Turklāt Komisija var smelties informāciju 
arī klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 
dialogos, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 11. 
pantu.

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, iedzīvotāji un pilsoniskā 
sabiedrība un kura ietvaros notiek apmaiņa 
ar paraugpraksi un tiek apzinātas un 
realizētas iespējas, kā sekmēt šīs regulas 
mērķu sasniegšanu. Turklāt Komisija var 
smelties informāciju arī klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogos, ko 
dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai apmainītos ar paraugpraksi un 
identificētu darbības, ar kurām varētu 
veicināt šajā regulā noteikto mērķu 
sasniegšanu, Komisija saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 11. pantu 
izmanto dalībvalstu izveidotus, videi 
draudzīgas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanai paredzētus 
daudzlīmeņu dialogus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 483
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir, 
ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [PB: šīs regulas 
spēkā stāšanās diena].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 1. 
punktā 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 dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi, saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 3. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
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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 diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 484
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir, 
ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [PB: šīs regulas 
spēkā stāšanās diena].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 1. 
punktā 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 dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi, saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
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likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 3. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos 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 diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir, 
ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [PB: šīs regulas 
spēkā stāšanās diena].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 1. 
punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
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norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi, saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 3. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos 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 diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. 
punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.

9. Deleģēšanas principi

Or. en
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Grozījums Nr. 487
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. 
punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
šajā gadījumā nepiešķir, jo saskaņā ar 
LESD 290. panta 1. punktu lēmumus par 
būtiskiem elementiem nevar pieņemt ar 
deleģētu aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. 
punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku no [PB: šīs 
regulas spēkā stāšanās diena].

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 489
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 1. 
punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 

svītrots
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stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi, saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 491
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 492
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
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9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 3. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos 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 diviem mēnešiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 493
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Komisija savā paziņojumā “Eiropas lielā 
stunda —  jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš 
nākamajai paaudzei” informēja par savu 
nodomu paātrināt digitālo pārveidi. 
Covid-19 izraisītā ārkārtas situācija 
akcentēja to, cik lielā mērā 
energoatkarība ir saistīta ar sabiedrības 
līdzdalību, pilsoniskuma piemērošanu un 
spēju strādāt digitālā ekonomikā. Lai 
nepieļautu sociālo atstumtību un 
nodrošinātu to, ka ES pilsoņi sasniedz 
visu zaļās un digitālās pārveides 
potenciālu, Komisija ierosina tiesību 
aktus, kas dod ES pilsoņiem tiesības uz 
enerģiju, tostarp noteikumus par 
enerģijas pieejamību un neaizsargāto 
patērētāju aizsardzību un atbalsta 
sniegšanu šādiem patērētājiem.



PE653.723v01-00 68/85 AM\1206926LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 494
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pārskatīšana

Komisija sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izsvēršanas veic visu šīs regulas 
elementu izvērtēšanu un ziņo par to 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Attiecīgā gadījumā Komisijas ziņojumiem 
pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
10. pants
Regula (ES) 2018/1999
1., 2., 3., 8., 11. un 15. pants, I un IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 496
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2018/1999
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īsteno stratēģijas un pasākumus, kas 
izstrādāti Regulas .../... [Klimata akts] 2. 
punktā nospraustā klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanai, enerģētikas 
savienības mērķu un mērķrādītāju 
sasniegšanai un pirmajā desmit gadu 
periodā – no 2021. līdz 2030. gadam – it 
sevišķi 2030. gadam izvirzīto Savienības 
enerģētikas un klimata mērķrādītāju 
sasniegšanai;;

a) īsteno stratēģijas un pasākumus, kas 
izstrādāti, lai sasniegtu Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, enerģētikas 
savienības mērķus un mērķrādītājus un 
pirmajā desmit gadu periodā – no 2021. 
līdz 2030. gadam – it sevišķi 2030. gadam 
izvirzītos Savienības enerģētikas un 
klimata mērķrādītājus, kā arī ES 
rūpniecības politikas mērķus, jo īpaši 
mērķi palielināt rūpniecības vērtības 
radīšanas īpatsvaru kopējā ES vērtības 
radīšanā un tādējādi veidotu 
konkurētspējīgāku un noturīgāku 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 497
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2018/1999
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īsteno stratēģijas un pasākumus, kas 
izstrādāti Regulas .../... [Klimata akts] 2. 
punktā nospraustā klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanai, enerģētikas 
savienības mērķu un mērķrādītāju 
sasniegšanai un pirmajā desmit gadu 
periodā – no 2021. līdz 2030. gadam – it 
sevišķi 2030. gadam izvirzīto Savienības 
enerģētikas un klimata mērķrādītāju 
sasniegšanai;;

a) īsteno stratēģijas un pasākumus, kas 
izstrādāti, lai sasniegtu enerģētikas 
savienības mērķus un mērķrādītājus un 
atbilstīgi Parīzes nolīgumam uzņemto 
Savienības ilgtermiņa saistību izpildi 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, jo īpaši Savienības klimata 
mērķus, kā minēts Regulas .../... [Klimata 
akts] 2. pantā, un pirmajā desmit gadu 
periodā – no 2021. līdz 2030. gadam – it 
sevišķi 2030. gadam izvirzīto Savienības 
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enerģētikas un klimata mērķrādītāju 
sasniegšanai;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunota Pārvaldības regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta teksta 
redakcija, tai pievienojot Klimata aktā paredzēto jauno mērķi.

Grozījums Nr. 498
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2018/1999
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īsteno stratēģijas un pasākumus, kas 
izstrādāti Regulas .../... [Klimata akts] 2. 
punktā nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, enerģētikas savienības 
mērķu un mērķrādītāju sasniegšanai un 
pirmajā desmit gadu periodā – no 2021. 
līdz 2030. gadam – it sevišķi 2030. gadam 
izvirzīto Savienības enerģētikas un klimata 
mērķrādītāju sasniegšanai;;

a) īsteno stratēģijas un pasākumus, kas 
izstrādāti Regulas .../... [Klimata akts] 
2. punktā nospraustā klimatneitralitātes 
mērķa, enerģētikas savienības mērķu un 
mērķrādītāju un Parīzes nolīgumā 
paredzēto starptautisko saistību 
sasniegšanai un pirmajā – no 2021. 
līdz 2030. gadam – it sevišķi 2030. gadam 
izvirzīto Savienības enerģētikas un klimata 
mērķrādītāju sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 499
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2018/1999
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) “prognozes” ir prognozētās 7) “prognozes” ir prognozētās 
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antropogēnās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
no avotiem un prognozētā piesaiste 
piesaistītājos vai prognozētās 
energosistēmas izmaiņas, kas iever vismaz 
kvantitatīvus aprēķinus par sešiem 
secīgiem turpmākiem gadiem, kuru 
pēdējais cipars ir “0” vai “5”, tūlīt pēc 
pārskata gada;;

antropogēnās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
no avotiem un prognozētā piesaiste 
piesaistītājos vai prognozētās 
energosistēmas izmaiņas, kas iever vismaz 
kvantitatīvus aprēķinus par četriem 
secīgiem turpmākiem gadiem, kuru 
pēdējais cipars ir “0” vai “5”, tūlīt pēc 
pārskata gada;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunota “prognožu” definīcija, par ko panākta vienošanās saskaņā ar 
Pārvaldības regulas 2. panta 7. punktu.

Grozījums Nr. 500
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 2.a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
2. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) regulas 2. panta 11. punktu aizstāj 
ar šādu:
“11) “2030. gadam izvirzītie Savienības 
enerģētikas un klimata mērķrādītāji” ir 
Savienības mēroga saistošs mērķrādītājs 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai visā ekonomikā, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam saskaņā ar 
Regulas… / ... [Klimata akts] 2. panta 3. 
punktu, Savienības līmeņa saistošs 
mērķrādītājs 2030. gadā patērētajai 
atjaunojamās enerģijas daļai Savienībā 
saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 3. 
panta 1. punktu, Savienības līmeņa 
pamatmērķis energoefektivitātes 
uzlabošanai līdz 2030. gadam saskaņā ar 
Direktīvas 2012/27/ES 1. panta 1. punktu 
un mērķi līdz 2030. gadam sasniegt 15 % 
elektroenerģijas starpsavienojumu;”
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Or. en

Grozījums Nr. 501
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2018/1999
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) novērtējums, kurā izklāstīta plānoto 
rīcībpolitiku un  pasākumu ietekme uz b) 
apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanu, 
tostarp to saskaņotība ar Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, ar ilgtermiņa 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un ar 15. pantā minētajām 
ilgtermiņa stratēģijām;;

f) novērtējums, kurā izklāstīta plānoto 
rīcībpolitiku un pasākumu ietekme uz 
b) apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanu 
un sekas, kas tiks radītas sabiedrībai un 
ekonomikai, jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
enerģētisko nabadzību, tostarp šo mērķu 
saskaņotība ar Regulas .../... [Klimata akts] 
2. punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, ar ilgtermiņa siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķiem saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu un ar 15. pantā 
minētajām ilgtermiņa stratēģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 502
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2018/1999
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) novērtējums, kurā izklāstīta plānoto f) novērtējums, kurā izklāstīta plānoto 
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rīcībpolitiku un  pasākumu ietekme uz b) 
apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanu, 
tostarp to saskaņotība ar Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, ar ilgtermiņa 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un ar 15. pantā minētajām 
ilgtermiņa stratēģijām;;

rīcībpolitiku un pasākumu ietekme uz 
b) apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanu, 
tostarp to saskaņotība ar Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, ar ilgtermiņa 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un ar 15. pantā minētajām 
ilgtermiņa stratēģijām, kā arī ES 
rūpniecības politikas mērķiem saskaņā ar 
COM(2020)0102 final;

Or. en

Grozījums Nr. 503
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
4. pants – a punkts – 1. apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) regulas 4. panta a) punkta 
1) apakšpunkta iii) punktu aizstāj ar 
šādu:
iii) attiecīgā gadījumā – citi mērķi un 
mērķrādītāji, tostarp sektorālie 
mērķrādītāji un pielāgošanās uzdevumi 
nolūkā sasniegt enerģētikas savienības 
mērķrādītājus un mērķus, Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
Savienības klimata mērķi, kā noteikts 
Regulas .../... [Klimata akts] 2. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
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Štefanec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) regulas 8. panta 2. punktā pievieno 
šādu e) apakšpunktu:

(4) regulas 8. panta 2. punktam 
pievieno šādus punktus:

Or. en

Grozījums Nr. 505
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2018/1999
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veids, kā esošās rīcībpolitikas un 
pasākumi un plānotās rīcībpolitikas un 
pasākumi sekmēs Regulas .../... [Klimata 
akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu.;

e) veids, kā esošās rīcībpolitikas un 
pasākumi un plānotās rīcībpolitikas un 
pasākumi sekmēs Regulas .../... [Klimata 
akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
Parīzes nolīgumā paredzēto starptautisko 
saistību izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 506
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2018/1999
8. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ea) veids, kādā pašreizējās un plānotās 
rīcībpolitikas un pasākumi sekmē ES 
rūpniecības politikas mērķu sasniegšanu 
saskaņā ar COM(2020)0102 final.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2018/1999
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, uzņēmēju aprindas, 
investori, citas attiecīgās ieinteresētās 
puses un plaša sabiedrība var aktīvi 
iesaistīties un apspriest Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
dažādos enerģētikas un klimata 
rīcībpolitiku scenārijus, tostarp ilgtermiņa 
scenārijus, kā arī sekot līdzi progresam, ja 
vien dalībvalstī jau nav struktūras, kas 
kalpo šim mērķim. Šādā dialogā var 
apspriest integrētos nacionālos enerģētikas 
un klimata plānus.;

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, akadēmisko aprindu 
pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, tostarp sociālie partneri, 
uzņēmēju aprindas, investori, citas 
attiecīgās ieinteresētās puses un plaša 
sabiedrība var aktīvi iesaistīties un 
apspriest Regulas .../... [Klimata akts] 2. 
punktā nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanu un dažādos enerģētikas un 
klimata rīcībpolitiku scenārijus, tostarp 
ilgtermiņa scenārijus, kā arī sekot līdzi 
progresam, ja vien dalībvalstī jau nav 
struktūras, kas kalpo šim mērķim. Šādā 
dialogā var apspriest integrētos nacionālos 
enerģētikas un klimata plānus, taisnīgas 
pārkārtošanās stratēģijas un nozaru 
ceļvežus un stratēģijas.;

Or. en

Grozījums Nr. 508
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Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2018/1999
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, uzņēmēju aprindas, 
investori, citas attiecīgās ieinteresētās 
puses un plaša sabiedrība var aktīvi 
iesaistīties un apspriest Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
dažādos enerģētikas un klimata 
rīcībpolitiku scenārijus, tostarp ilgtermiņa 
scenārijus, kā arī sekot līdzi progresam, ja 
vien dalībvalstī jau nav struktūras, kas 
kalpo šim mērķim. Šādā dialogā var 
apspriest integrētos nacionālos enerģētikas 
un klimata plānus.;

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, uzņēmēju aprindas, jo īpaši 
MVU pārstāvji, digitālā nozare, investori, 
citas attiecīgās ieinteresētās puses un plaša 
sabiedrība var aktīvi iesaistīties un 
apspriest Regulas .../... [Klimata akts] 2. 
punktā nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanu un dažādos enerģētikas un 
klimata rīcībpolitiku scenārijus, tostarp 
ilgtermiņa scenārijus, kā arī sekot līdzi 
progresam, ja vien dalībvalstī jau nav 
struktūras, kas kalpo šim mērķim. Šādā 
dialogā var apspriest integrētos nacionālos 
enerģētikas un klimata plānus.;

Or. en

Grozījums Nr. 509
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2018/1999
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, uzņēmēju aprindas, 

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, arodbiedrības, uzņēmēju 
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investori, citas attiecīgās ieinteresētās 
puses un plaša sabiedrība var aktīvi 
iesaistīties un apspriest Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
dažādos enerģētikas un klimata 
rīcībpolitiku scenārijus, tostarp ilgtermiņa 
scenārijus, kā arī sekot līdzi progresam, ja 
vien dalībvalstī jau nav struktūras, kas 
kalpo šim mērķim. Šādā dialogā var 
apspriest integrētos nacionālos enerģētikas 
un klimata plānus.;

aprindas, investori, citas attiecīgās 
ieinteresētās puses un plaša sabiedrība var 
aktīvi iesaistīties un apspriest Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
dažādos enerģētikas un klimata 
rīcībpolitiku scenārijus, tostarp ilgtermiņa 
scenārijus, kā arī sekot līdzi progresam, ja 
vien dalībvalstī jau nav struktūras, kas 
kalpo šim mērķim. Šādā dialogā var 
apspriest integrētos nacionālos enerģētikas 
un klimata plānus.;

Or. en

Grozījums Nr. 510
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2018/1999
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, uzņēmēju aprindas, 
investori, citas attiecīgās ieinteresētās 
puses un plaša sabiedrība var aktīvi 
iesaistīties un apspriest Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
dažādos enerģētikas un klimata 
rīcībpolitiku scenārijus, tostarp ilgtermiņa 
scenārijus, kā arī sekot līdzi progresam, ja 
vien dalībvalstī jau nav struktūras, kas 
kalpo šim mērķim. Šādā dialogā var 
apspriest integrētos nacionālos enerģētikas 
un klimata plānus.;

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, uzņēmēju aprindas, 
investori, citas attiecīgās ieinteresētās 
puses un plaša sabiedrība var aktīvi 
iesaistīties un apspriest dažādos 
enerģētikas un klimata rīcībpolitiku 
scenārijus, tostarp scenārijus 2030., 
2040., 2050. gadam un turpmākam 
laikposmam, lai sasniegtu Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. pantā noteikto 
Savienības klimata mērķi, kā arī sekot līdzi 
progresam, ja vien dalībvalstī jau nav 
struktūra, kas kalpo šim mērķim. Šādā 
dialogā var apspriest integrētos nacionālos 
enerģētikas un klimata plānus.;

Or. en
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Pamatojums

Svarīgi ir, izvērtējot progresu virzībā uz klimatneitralitāti, regulāri un aktīvi iesaistīt visas 
ieinteresētās personas.

Grozījums Nr. 511
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) regulas 15. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
Līdz 2020. gada 1. janvārim un pēc tam 
līdz 2029. gada 1. janvārim, un vēlāk ik 
pēc 10 gadiem katra dalībvalsts sagatavo 
un iesniedz Komisijai savu ilgtermiņa 
stratēģiju ar perspektīvu līdz 2040., 2050. 
gadam un 30 gadu perspektīvā. 
Vajadzības gadījumā dalībvalstīm minētās 
stratēģijas būtu jāatjaunina ik pēc pieciem 
gadiem.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot savas ilgtermiņa stratēģijas, dalībvalstīm būtu jālūkojas ne tikai 30 gadu 
perspektīvā, kā norādīts Pārvaldības regulas 15. panta 1. punktā, bet arī perspektīvā līdz 
2040. un 2050. gadam, lai ņemtu vērā šajā regulā noteikto klimatneitralitātes mērķi. 
Grozījums ir pārņemts vārds vārdā pārņemts Pārvaldības regulas 15. panta 1. punkta teksts, 
vienlaikus nodrošinot, ka ilgtermiņa stratēģija attiecas arī uz 2040. un 2050. gadu.

Grozījums Nr. 512
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1999
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15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ilgtermiņa samazinājumus un lielāku 
piesaisti piesaistītājos visos sektoros 
saskaņā ar Regulas .../... [Klimata akts] 2. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi;;

c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ilgtermiņa samazinājumus un lielāku 
piesaisti piesaistītājos visos sektoros 
saskaņā ar Savienības mērķi līdz 
2040. gadam izmaksefektīvi samazināt 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
ņemot vērā nepieciešamos samazinājumus 
saskaņā ar Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomi (IPCC), un kāpināt 
piesaisti piesaistītājos, tiecoties izpildīt 
Parīzes nolīgumā izvirzītos temperatūras 
kāpuma ierobežošanas uzdevumus, lai pēc 
iespējas drīzāk panāktu līdzsvaru starp 
antropogēnām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām no avotiem un piesaisti 
piesaistītājos un pēc tam attiecīgi 
sasniegtu negatīvu emisiju līmeni;

Or. en

Pamatojums

Pārvaldības regulas 15. panta 3. punkta c) apakšpunktā tiek aicināts pēc iespējas drīzāk 
“panākt līdzsvaru starp antropogēnām siltumnīcefekta gāzu emisijām no avotiem un piesaisti 
piesaistītājos”. Grozījums ir pārņemts vārds vārdā, vienlaikus ņemot vērā to, ka šajā regulā, 
t. i., Klimata aktā tagad ir noteikts datums klimatneitralitātes sasniegšanai. 

Grozījums Nr. 513
Sira Rego

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1999
15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ilgtermiņa samazinājumus un lielāku 
piesaisti piesaistītājos visos sektoros 
saskaņā ar Regulas .../... [Klimata akts] 2. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi;;

c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ilgtermiņa samazinājumus un lielāku 
piesaisti piesaistītājos visos sektoros 
saskaņā ar Regulas .../... [Klimata akts] 
2. punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi. Emisiju samazināšana izejas 
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punktā ir hierarhiski svarīgāks uzdevums 
nekā siltumnīcefekta gāzu absorpcija.

Or. es

Grozījums Nr. 514
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1999
15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ilgtermiņa samazinājumus un lielāku 
piesaisti piesaistītājos visos sektoros 
saskaņā ar Regulas .../... [Klimata akts] 2. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi;;

c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ilgtermiņa samazinājumus un lielāku 
piesaisti piesaistītājos visos sektoros 
saskaņā ar Regulas .../... [Klimata akts] 
2. punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi un Parīzes nolīgumā noteiktajām 
starptautiskajām saistībām;

Or. en

Grozījums Nr. 515
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) regulas 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
a) Savienības līmenī panākto progresu 
nulles līmeņa siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mērķa, Regulā .../... [Klimata akts] 
noteiktās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
trajektorijas un enerģētikas savienības 
mērķu sasniegšanā, tostarp – pirmajā 
desmit gadu periodā – 2030. gadam 
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izvirzīto Savienības klimata un 
enerģētikas mērķrādītāju sasniegšanā, jo 
īpaši, lai nepieļautu 2030. gadam izvirzīto 
Savienības atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes mērķrādītāju 
nesasniegšanu;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunota Pārvaldības regulas 29. panta 1. punkta a) apakšpunkta teksta 
redakcija, papildinot to vienīgi ar nepieciešamo novērtējumu, kas Komisijai jāveic, lai 
izvērtētu progresu nulles līmeņa emisiju mērķa un Klimata aktā iekļautās emisiju trajektorijas 
sasniegšanā.

Grozījums Nr. 516
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
29. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) regulas 29. panta 5. punktam 
pievieno šādu aa) apakšpunktu:
aa) Regulā .../... [Klimata akts] noteiktie 
nulles līmeņa siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mērķi un siltumnīcefekta gāzu 
emisiju trajektorija;

Or. en

Grozījums Nr. 517
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
I pielikums – 1. daļa – A iedaļa – 3.1.1. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i. Rīcībpolitikas un pasākumi nolūkā 
sasniegt saskaņā ar Regulu (ES) 2018/842 
noteikto mērķrādītāju, kas minēts 2.1.1. 
punktā, un rīcībpolitikas un pasākumi 
nolūkā nodrošināt atbilstību Regulai (ES) 
2018/841, aptverot visus galvenos emisijas 
radošos sektorus un sektorus piesaistes 
veicināšanai, Regulas .../... [Klimata akts] 
2. punktā nospraustā klimatneitralitātes 
mērķa perspektīvā;

i. Rīcībpolitikas un pasākumi nolūkā 
sasniegt saskaņā ar Regulu (ES) 2018/842 
noteikto mērķrādītāju, kas minēts 
2.1.1. punktā, un rīcībpolitikas un 
pasākumi nolūkā nodrošināt atbilstību 
Regulai (ES) 2018/841, aptverot visus 
galvenos emisijas radošos sektorus un 
sektorus piesaistes veicināšanai, Regulas 
.../... [Klimata akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa un Parīzes 
nolīgumā noteikto starptautisko saistību 
perspektīvā;

Or. en

Grozījums Nr. 518
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2018/1999
I pielikums – 1. daļa – B iedaļa – 5.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.5. “e) Tas, kā plānotās rīcībpolitikas 
un pasākumi sekmēs Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu;

5.5. Tas, kā plānotās rīcībpolitikas un 
pasākumi sekmēs Regulas .../... [Klimata 
akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa un Parīzes 
nolīgumā noteikto starptautisko saistību 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 519
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
IV pielikums – 2.1.1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Regulas IV pielikumā 2.1.1. 
punktu aizstāj ar šādu:
“2.1.1. Prognozētie emisiju samazinājumi 
un piesaistes pieaugums 2035., 2040., 
2045. un 2050. gadā”

Or. en

Grozījums Nr. 520
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
IV pielikums – 2.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Regulas IV pielikumā 
2.4.2. punktu aizstāj ar šādu:
“2.1.2. Valsts emisiju samazināšanas 
mērķis 2030. gadam un vēlāk, ja pieejams, 
ņemot vērā dalībvalstu pienākumus, kas 
paredzēti Regulas .../... [Klimata akts] 
2. panta 1. punktā”

Or. en

Grozījums Nr. 521
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2018/1999
VI pielikums – c punkts – viii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viii) novērtējums par rīcībpolitikas vai 
pasākuma devumu Regulas .../... [Klimata 
akts] 2. punktā nospraustā 

viii) novērtējums par rīcībpolitikas vai 
pasākuma devumu Regulas .../... [Klimata 
akts] 2. punktā nospraustā 
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klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā un 
15. pantā minētās ilgtermiņa stratēģijas 
īstenošanā;.

klimatneitralitātes mērķa un Parīzes 
nolīgumā paredzēto starptautisko saistību 
sasniegšanā un 15. pantā minētās 
ilgtermiņa stratēģijas īstenošanā;.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
ES dalībvalstis un Eiropadome tiek 
aicinātas pārvērtēt savas iepriekšējās 
saistības un Eiropadomes secinājumus 
attiecībā uz tā dēvētajiem klimata 
mērķiem 2030. gadam un 
klimatneitralitāti 2050. gadam un 
vajadzības gadījumā tos saprātīgā laika 
posmā pielāgot, lai tos varētu īstenot 
pilsoņu, uzņēmumu un vides labā, 
rūpējoties par to, lai, izmantojot nereālus 
emisiju samazinājumus, kuru pamatā ir 
uz ideoloģiju balstīti modeļi, netiktu 
apdraudētas vai pat iznīcinātas veselas 
rūpniecības nozares un miljoniem 
darbvietu. Pamatojoties uz jauniem 
Eiropadomes secinājumiem racionālas 
vides politikas nozīmē, Komisija kā 
nākamā posma iestāde tiek aicināta pēc 
tam iesniegt priekšlikumu attiecīgi grozīt 
Regulu (ES) 2018/1999.

Or. en

Grozījums Nr. 523
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 524
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir 
tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Or. en


