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Grozījums Nr. 28
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 29
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Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 30
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 

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

Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kā arī 
sociālās investīcijas, kuru mērķis ir 
palīdzēt pārkārtoties uz tīru enerģiju, 
kāpināt energoefektivitāti mājokļu sektorā 
un uzlabot drošību un veselīgu vidi 
iekštelpās, kā arī kāpināt 
energoefektivitāti citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

Or. en

Pamatojums

Iejaukšanās pasākumi ēku sektorā būtu jāvērš ne tikai uz mājokļiem un energoefektivitāti, bet 
arī uz ēkām kopumā un to drošību un gaisa kvalitāti telpās.

Grozījums Nr. 31
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 32
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pārvietošanās ierobežojumi Covid-
19 krīzes laikā pierādīja digitālās 
pārveides nozīmi, taču tie arī palielināja 
digitālo plaisu un problēmas, ar kurām 
saskārās iedzīvotāji ar ierobežotu piekļuvi 
digitālajām tehnoloģijām vai zemām 
digitālajām prasmēm. Atveseļošanai pēc 
krīzes būtu jāietver pasākumi šo problēmu 
risināšanai un jāveicina digitālā 
vienlīdzība, kā arī jāatbalsta atklātā 
pirmkoda programmatūras un 
datortehnikas risinājumi un jānodrošina 
personas datu aizsardzība. Turklāt 
digitālajai pārveidei jābūt arī videi 
draudzīgai — arvien pieaugošais 
elektrības pieprasījums, ko veicina 
digitālā sektora pieaugums, jānodrošina 
ilgtspējīgā veidā, pamatojoties uz 
energoefektivitātes pasākumiem un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Ir iegūti pierādījumi, ka krīzes dēļ 
darbu zaudē daudz vairāk sieviešu nekā 
vīriešu. Ir ļoti svarīgi novērst situāciju, 
kad Savienības finansiālais atbalsts tiek 
novirzīts galvenokārt nozarēm, kurās 
dominē vīrieši. Dzimumu ziņā līdzsvarotas 
izaugsmes veicināšanai jābūt ļoti 
būtiskam aspektam, mazinot Covid-19 
krīzes sekas. Šai saistībā izšķiroša nozīme 
ir aprūpes ekonomikai, jo īpaši 
investīcijām pret krīzi noturīgos bērnu 
aprūpes pakalpojumos un skolās.

Or. en

Pamatojums

Sk. Dr. Elisabeth Klatzer un Dr. Azzura Rinaldi pētījumu.

Grozījums Nr. 34
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 35
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
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Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ("Mehānisms"), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
Eiropas ekonomikas atveseļošanai, ko 
smagi skārusi Covid-19 krīze, un 
palielinātu tās noturību, veicinot reformu 
un saistīto publisko investīciju īstenošanu 
dalībvalstīs, taču vienlaikus saglabājot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
iekšējā tirgū. Mehānismam vajadzētu būt 
visaptverošam, un tajā vajadzētu arī 
izmantot pieredzi, ko Komisija un 
dalībvalstis guvušas, īstenojot citus 
instrumentus un programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 

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

efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs un spētu mobilizēt 
arī privātā sektora investīcijas. 
Mehānismam vajadzētu būt visaptverošam, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms 50 % no tā līdzekļiem novirzīs 
tam, lai palīdzētu integrēt klimatrīcību un 
vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, kā 
arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 50 % 
no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata un vides mērķu 
sasniegšanu. Klimata pārmaiņas un 
ekosistēmu degradācija ir būtiski vides 
stresa veicinātāji, kas radīja apstākļus 
Covid-19 uzliesmojumam un izplatībai, kā 
arī iespējamām pandēmijām nākotnē. 
Tādēļ visām Mehānisma investīcijām būtu 
jāatbilst vides ilgtspējas kritērijiem, kas 
noteikti [Taksonomijas regulā], kā arī 
vismaz principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu" un minimuma aizsardzības 
pasākumu prasībām. ES taksonomijas 
kritēriji un regulējums būtu jāizmanto, lai 
izvērtētu klimata jomā pieņemto saistību 
īstenošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 39
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 

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

nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās 
pārkārtošanās, bet arī atvērtas, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai būtu iespējams veikt 
pasākumus, kuri Mehānismu sasaista ar 

svītrots
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pareizu ekonomikas pārvaldību, tādējādi 
nodrošinot vienādus īstenošanas 
nosacījumus, Padomei – pēc Komisijas 
priekšlikuma un izmantojot īstenošanas 
aktus – būtu jādod pilnvaras apturēt 
periodu, kurā jāpieņem lēmumi par 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumiem, un apturēt saskaņā ar 
Mehānismu veiktos maksājumus, ja ir 
konstatēta ekonomikas pārvaldības 
procesa būtiska neizpilde relevantajos 
gadījumos, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. XXX/XX (...) [KNR]. Padomei būtu 
jāpiešķir arī pilnvaras saistībā ar šiem 
pašiem relevantajiem gadījumiem šādu 
apturēšanu atcelt ar īstenošanas aktu pēc 
Komisijas priekšlikuma.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 43
Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, kuras 

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

mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicināt 
nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu un dzimumu ziņā līdzsvarotu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 46
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata, vides un datu 
aizsardzības jomā. Mehānismu 
nevajadzētu izmantot, lai finansētu 
darbības, kas saistītas ar fosilā kurināmā 
ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu; 
atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu 
vai būvniecību; atkritumu apglabāšanu 
poligonos un investīcijas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtās; investīcijas 
lidostu infrastruktūrā, izņemot tālākajos 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam.

Grozījums Nr. 48
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Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 49
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa 
ir jēgpilna un samērīga ar dalībvalstu 
faktiskajām vajadzībām īstenot un pabeigt 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautās 
reformas un investīcijas, ir lietderīgi 
noteikt maksimālo finanšu iemaksu, kas 
tām ir pieejama saskaņā ar Mehānismu, 
ciktāl runa ir par finansiālu atbalstu (t.i., 
neatmaksājamu finansiālu atbalstu). Šī 
maksimālā finanšu iemaksa būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz katras 
dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju un relatīvo bezdarba līmeni.

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa 
ir jēgpilna un samērīga ar dalībvalstu 
faktiskajām vajadzībām īstenot un pabeigt 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautās 
reformas un investīcijas, ir lietderīgi 
noteikt maksimālo finanšu iemaksu, kas 
tām ir pieejama saskaņā ar Mehānismu, 
ciktāl runa ir par finansiālu atbalstu (t. i., 
neatmaksājamu finansiālu atbalstu). Šī 
maksimālā finanšu iemaksa būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz katras 
dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju un relatīvo bezdarba līmeni. 
IKP un bezdarba līmenim būtu 
jāapliecina Covid-19 krīzes ietekme uz 
atsevišķām dalībvalstīm, un arī šie rādītāji 
būtu jāņem vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
jāiesniedz jebkurā laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, taču ne vēlāk kā līdz 
2024. gada 31. augustam. Lai nodrošinātu 
ātru īstenošanu, dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai iesniegt plāna projektu kopā ar 
informāciju par attiecīgo budžeta projektu 
sešus mēnešus pirms atveseļošanas un 
noturības plāna oficiālās iesniegšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Šai saistībā atveseļošanas un noturības plānam jābūt 
atsevišķam dokumentam, nevis valsts reformu programmas pielikumam.

Grozījums Nr. 52
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 53
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 

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

kas skar taisnīgu zaļo un digitālo 
pārkārtošanos; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par ierosinātā atveseļošanas 
un noturības plāna saderību ar valstij 
specifiskajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā. 
Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās princips, kas neļauj nevienu aizmirst, būtu jāattiecina arī uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 54
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai plāns 
neparedz darbības, kas neatbilst ilgtspējas 
kritērijiem, kuri noteikti [Taksonomijas 
regulā]; vai veiktas pienācīgas apspriedes 
ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām; vai dalībvalstis nodrošina 
atbilstību Savienības vērtībām, kas 
noteiktas LES 2. pantā [tiesiskums]; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 

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

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

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam.

Grozījums Nr. 56
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
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26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar tiem grozījumiem, ar ko tiek ieviesta iespēja daļēji apstiprināt 
RRP.

Grozījums Nr. 57
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 

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

iedalīta kā neatmaksājama iemaksa. 
Vajadzētu būt iespējai kopā ar plānu 
iesniegt arī aizdevuma pieprasījumu. 
Gadījumā, ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam būtu jāpievieno 
pārskatīts plāns ar papildu starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem. Lai 
nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu ir pieejams 
sākumā, dalībvalstīm vajadzētu aizdevumu 
pieprasīt ne vēlāk kā 2024. gada 
31. augustā. Pareizas finanšu pārvaldības 
nolūkā būtu jānosaka visu saskaņā ar šo 
regulu piešķirto aizdevumu kopējās 
summas limits. Turklāt katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nedrīkstētu pārsniegt 4,7 % no tās 
nacionālā kopienākuma. Izņēmuma 
gadījumos un atkarībā no pieejamajiem 
resursiem maksimālo limitu vajadzētu 
varēt paaugstināt. Tāpat pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, ka 
aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā no 
sasniegtajiem rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās princips, kas neļauj nevienu aizmirst, būtu jāattiecina arī uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 58
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paātrināt RRP apstiprināšanas procesu.

Grozījums Nr. 59
Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi sešos mēnešos 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. 
Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/201113, ievērojot tajā izklāstīto 
pārbaudes procedūru. Pēc īstenošanas akta 
pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij un 
Komisijai vajadzētu būt iespējai vienoties 
par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
horizontālie finanšu noteikumi, ko 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar deleģēto aktu. Lai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus šīs regulas 
īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras. Īstenošanas 
pilnvaras, kas saistītas ar atveseļošanas un 
noturības plānu īstenošanu un finansiālā 
atbalsta maksājumu pēc attiecīgo 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
sasniegšanas, Komisijai būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/201113, ievērojot tajā 
izklāstīto pārbaudes procedūru. Pēc 
deleģētā akta pieņemšanas attiecīgajai 
dalībvalstij un Komisijai vajadzētu būt 
iespējai vienoties par konkrētu tehniska 
rakstura operacionālo kārtību, kurā 
uzskaitīti tādi īstenošanas aspekti kā 
termiņi, ar starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
horizontālie finanšu noteikumi, ko 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
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netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 62
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgads” (turpmāk 
“Eiropas pusgads”) ir process, kas 
izklāstīts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1466/97 (1997. gada 7. jūlijs)20 2.-
a pantā.

svītrots

_________________
20 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas 
stiprināšanu (OV L 209, 2.8.1997., 
1. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 63
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a "noturība" ir Eiropas 
ekonomikas, lauksaimniecības un 
rūpniecības spēja vienotajā tirgū 
nodrošināt visas nepieciešamās preces un 
pakalpojumus, lai garantētu Eiropas 
Savienības stratēģisko autonomiju un 
stiprinātu neatkarību no trešām valstīm 
attiecībā uz aktīviem un tehnoloģijām, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu Eiropas 
sabiedrības stabilitāti un drošību, kā arī 
spēja, kas vajadzīga, lai pārvarētu 
satricinājumus un pastāvīgas strukturālas 
pārmaiņas ar ierobežotu ietekmi uz 
nākamajām paaudzēm;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a "atveseļošana" ir process, kas 
ieplānots, lai atveseļotu Eiropas un 
dalībvalstu ekonomiku pēc krīzes, ko 
izraisīja ārēji un neparedzami apstākļi, 
pieņemot atbalsta pasākumus, kas kā 
uzraudzības instrumentu neparedz 
diskriminējošu un apgrūtinošu kontroli 
pēc programmu īstenošanas;
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Or. en

Grozījums Nr. 65
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b "noturība" ir spēja mazināt 
tūlītēju un ilgtermiņa negatīvu ietekmi, ko 
rada mikroekonomikas un 
makroekonomikas krīze, mazinot 
dalībvalstu ekonomikas neaizsargātību, 
kā arī mazinot ES stratēģisko nozaru 
atkarības līmeni no trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a princips "nenodarīt būtisku 
kaitējumu" nozīmē atturēties nodarīt 
"būtisku kaitējumu vides mērķiem", kas 
noteikti Regulas (ES) 2020/852 
[Taksonomijas regula] 17. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b "minimuma aizsardzības 
pasākumi" ir procedūras, kas noteiktas 
Regulas (ES) 2020/852 [Taksonomijas 
regulas] 18. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c "noturība" ir spēja ilgtspējīgā 
veidā pārvarēt sociālus, ekonomiskus un 
ekoloģiskus satricinājumus un pastāvīgas 
strukturālas pārmaiņas, saglabājot 
sabiedrības labklājību un neapdraudot 
nākamo paaudžu mantojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam un 
atvērtu, ilgtspējīgu un iekļaujošu digitālo 
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pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

pārkārtošanos, veselību, konkurētspēju, 
noturību, produktivitāti, izglītību un 
prasmēm, pētniecību un inovāciju, 
pārdomātu, ilgtspējīgu, dzimumu ziņā 
līdzsvarotu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

Ar Mehānismu atbalsta tikai tādas 
darbības, attiecībā uz kurām var pierādīt, 
ka tās atbilst principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu" un minimuma 
aizsardzības pasākumu prasībām, kas 
noteiktas Regulā (ES) 2020/852 
[Taksonomijas regula], neveicina aktīvu 
ar lielām oglekļa dioksīda emisijām 
iesīksi, kā arī nekavē nulles oglekļa 
emisiju alternatīvu ieviešanu.
Mehānisms nefinansē darbības, kas 
saistītas ar fosilā kurināmā ražošanu, 
pārstrādi, izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu; atomelektrostaciju 
ekspluatācijas pārtraukšanu, 
ekspluatāciju, pielāgošanu vai 
būvniecību; atkritumu apglabāšanu un 
investīcijas atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās; investīcijas lidostu 
infrastruktūrā, izņemot tālākajos 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar stratēģiskas rīcībpolitikas, kas ir 
saistītas ar ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, taisnīgu zaļo un 



AM\1212267LV.docx 33/138 PE657.162v01-00

LV

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

digitālo pārkārtošanos, veselību, 
konkurētspēju, noturību, produktivitāti, 
izglītību, arodizglītību un prasmēm, 
cilvēku un sociālo kapitālu, pētniecību un 
inovāciju, pārdomātu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, nodarbinātību, 
investīcijām, materiālu un nemateriālu 
infrastruktūru, ilgtspējīgu transportu un 
mobilitāti, energoefektivitāti, aprites 
ekonomiku, pilsētvides atjaunošanu, 
dzimumu līdztiesību, cilvēktiesību un 
sociālo tiesību aizsardzību un tiesiskuma 
nodrošināšanu, kā arī finanšu sistēmu 
stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Bart 
Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie 
Hayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 72
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 73
Pernille Weiss, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Sara 
Skyttedal

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar ES 
stratēģisko autonomiju, vienlaikus 
aizsargājot un atbalstot vienotā tirgus 
principus un novēršot neilgtspējīgu tirgus 
koncentrāciju, kā arī ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, ilgtermiņa konkurētspēju, 
noturību, produktivitāti, izglītību un 
prasmēm, pētniecību un inovāciju, 
pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, 
kā arī finanšu sistēmu stabilitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 75
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 76
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 77
Pietro Fiocchi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 78
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 79
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir 
nodrošināt ilgtermiņa ekonomisko 
labklājību Savienībā, veicinot Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu aizdevumu 
ātru atmaksu, jo tiem nevajadzētu kļūt par 
finansiālu slogu nākamajām paaudzēm, 



PE657.162v01-00 38/138 AM\1212267LV.docx

LV

pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

veicināt Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un ilgtermiņa 
konkurētspēju, proti, uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veicināt digitālo autonomiju, sekmēt 
galveno stratēģiju, proti, svarīgu projektu 
visas Eiropas interesēs (IPCEI), Eiropas 
industriālās stratēģijas un Eiropas MVU 
stratēģijas, īstenošanu, veicināt aprites 
ekonomiku un būtiskāko tehnoloģiju 
pētniecību un inovāciju, veicināt 
mūsdienīgas veselības nozares, 
aizsardzības un kosmosa telpas attīstību, 
veicināt drošu savienojamību un 
migrāciju un tādējādi atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un sekmēt ilgtermiņa 
ilgtspējīgu izaugsmi un mazināt atkarību 
no trešām valstīm stratēģiski nozīmīgās 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir 
nodrošināt ilgtermiņa ekonomisko 
labklājību Savienībā, veicinot Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu aizdevumu 
ātru atmaksu, jo tiem nevajadzētu kļūt par 
finansiālu slogu nākamajām paaudzēm, 
veicināt Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un ilgtermiņa 
konkurētspēju, proti, uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
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sekmēt galveno stratēģiju, proti, svarīgu 
projektu visas Eiropas interesēs (IPCEI) 
un Eiropas MVU stratēģijas, īstenošanu, 
veicināt aprites ekonomiku un būtiskāko 
tehnoloģiju pētniecību un inovāciju un 
veicināt mūsdienīgas veselības nozares 
izveidi, kā arī aizsardzību un drošu 
migrāciju un tādējādi atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam un 
atvērtu, ilgtspējīgu un iekļaujošu digitālo 
pārveidi, un tādējādi atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un sekmēt ilgtspējīgu, 
dzimumu ziņā līdzsvarotu izaugsmi un 
augstu vides aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz



PE657.162v01-00 40/138 AM\1212267LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi, tostarp sniedzot maksātspējas 
atbalstu uzņēmumiem, kas reģistrēti 
dalībvalstīs un veic darbību Savienībā, un 
balstīt taisnīgu zaļo un digitālo 
pārkārtošanos atbilstīgi principam 
"nenodarīt kaitējumu", un tādējādi 
atjaunot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu un tās industriālās 
ekosistēmas un stratēģiskās vērtības 
veidošanas ķēdes, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi, pilnvērtīgi 
izmantojot vienotā tirgus potenciālu un 
vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un Savienības 
stratēģisko autonomiju.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 

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

Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu, kā arī nozaru, kas laikā pēc 
Covid-19 krīzes ir izrādījušās kritiski 
svarīgas, piemēram, veselības aprūpes 
nozaru, atjaunošanu un atbalstu un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi, veicot 
investīcijas būtiskās tehnoloģijās, 
piemēram, ūdeņraža tehnoloģijas, un 
kritiski svarīgās vērtības veidošanas 
ķēdēs.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, atjaunojot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu un 
veicinot nodarbinātības radīšanu laikā 
pēc Covid-19 krīzes, kā arī uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo pārkārtošanos un 
digitālo pārveidi, lai panāktu gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijas, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti, nodrošinot, ka 
finansiālā atbalsta nodrošinātā pievienotā 
vērtība paliek Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, jo īpaši attiecībā uz MVU, 
un tādējādi atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un jauniešu 
nodarbinātību, sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi un novērst jebkāda veida 
turpmāko finansiālo recesiju, atmaksājot 
aizdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
atjaunot sabiedriskos pakalpojumus, ko 
smagi skāruši taupības pasākumi, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt sociāli taisnīgu zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, aizsargāt pašreizējās 
darbvietas un veicināt augstas kvalitātes 
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nodarbinātības radīšanu laikā pēc Covid-19 
krīzes un sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 88
Pietro Fiocchi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 

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

pārkārtošanos un MVU, tostarp 
mikrouzņēmumus, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisma īstenošanā tiek 
nodrošināts, ka:
a) vismaz 50 % no instrumenta 
finansējuma tiek izmantoti, lai tieši 
atbalstītu darbības klimata un vides jomā 
atbilstīgi mērķiem, kas noteikti Eiropas 
zaļajā kursā, Parīzes nolīgumā un 
Regulas (ES) 2020/852 [Taksonomijas 
regula] 9. pantā, un ka visas Mehānisma 
darbības tiek veiktas atbilstīgi principam 
"nenodarīt būtisku kaitējumu" un 
minimuma aizsardzības pasākumu 
prasībām. Dalībvalstis nosaka izdevumus 
klimata un vides jomā un izseko tos, 
piemērojot kritērijus, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/852 [Taksonomijas regula];
b) Mehānisma finansētās darbības, lai 
veicinātu atvērtu digitālo pārveidi, veicina 
digitālo vienlīdzīgu, digitālo pieejamību, 
atklātā pirmkoda programmatūras un 
datortehnikas risinājumus un nodrošina 
personas datu aizsardzību; to pamatā ir 
arī atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanas un energoefektivitātes 
veicināšanas pasākumi;
c) attiecīgo reformu un investīciju 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā, 
ziņošanā un izvērtēšanā tiek veicināta 
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dzimumu līdztiesība, dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšana un līdzsvarotas 
investīcijas sektoros, kuros dominē 
sievietes un vīrieši, tostarp investīcijas 
aprūpes ekonomikā.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atveseļošanas un noturības 
mehānisms un ar to saistītie izdevumi ir 
saderīgi ar Eiropas zaļo kursu un Parīzes 
nolīgumu klimata jomā, kā arī tā 
īstenošanā tiek ievērots princips 
"nenodarīt būtisku kaitējumu", kas 
paredzēts Regulā (ES) 2020/852 
[Taksonomijas regula].

Or. en

Grozījums Nr. 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija ir pilnvarota līdz 
2020. gada 31. decembrim pieņemt 
deleģēto aktu, lai papildinātu šo regulu, 
izstrādājot attiecīgu metodiku un 
pamatnostādnes par principa "nenodarīt 
būtisku kaitējumu" piemērošanu 
Mehānisma īstenošanā, izmantojot 
kritērijus, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/852 [Taksonomijas regula]. 
Dalībvalstu atveseļošanas un noturības 
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plāni atbilst šīm pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus. Šo 
konkrēto mērķi tiecas sasniegt ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus tādās 
stratēģiski nozīmīgās jomās un nozarēs kā 
MVU un valsts rūpniecības nozares, 
veselības joma, pētniecības un inovācijas 
joma, aizsardzības nozare un migrācijas 
pārvaldība. Šo konkrēto mērķi tiecas 
sasniegt ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 93
András Gyürk, Edina Tóth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanas un noturības 
mehānisma atbalstu var piešķirt 
reformām un investīcijām, ko dalībvalstis 
uzsākušas pēc 2020. gada 1. februāra.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi skaidri noteikt atsauces datumu, lai palīdzētu dalībvalstīm sagatavot to 
atveseļošanas un noturības plānus. Ir pamatoti noteikt šo datumu krīzes sākumā, tādējādi 
nodrošinot iespēju, ka dalībvalstīs savos plānos var iekļaut arī pasākumus, kas tieši saistīti ar 
krīzi.

Grozījums Nr. 94
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanas un noturības plāni 
galvenokārt vērsti uz sabiedrisko 
pakalpojumu atjaunošanu, kuru būtisko 
nozīmi pierādīja Covid-19 krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ar Mehānismu atbalsta dalībvalstu 
rūpniecības stratēģijas, kas vērstas uz 
augstas kvalitātes nodarbinātību, 
vienlīdzīgu attīstību un vērienīgiem 
klimata mērķiem. Šai saistībā dalībvalstis 
tiek aicinātas savos atveseļošanas un 
noturības plānos iekļaut publisko 
investīciju plānu, lai veicinātu valsts 
ražošanas nozari un jo īpaši stratēģisko 
nozaru, piemēram, zāļu, higiēnas preču, 
individuālo aizsardzības līdzekļu un 
medicīnas ierīču jomas, attīstību, jo tie ir 
pārāk nozīmīgi, lai tos atstātu tirgus ziņā.
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Or. en

Grozījums Nr. 96
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Lai veicinātu sociālo un teritoriālo 
kohēziju, atbalstu privātajam sektoram 
vispirms un galvenokārt novirza 
mikrouzņēmumiem un MVU vissmagāk 
skartajos reģionos, lai mazinātu reģionu 
nevienlīdzību, ko pastiprina uz 
konkurenci vērsta politika.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Atveseļošanas un noturības plānu 
mērķis ir saglabāt augstas kvalitātes 
nodarbinātību. Saskaņā ar šiem plāniem 
izveidotās darbvietas atbilst augstākajiem 
darba ņēmēju tiesību aizsardzības 
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto 
summu 334 950 000 000 EUR pašreizējās 
cenās, kas pieejama kā neatmaksājams 
atbalsts, ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
4. un 8. punktu.

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto 
summu 334 950 000 000 EUR pašreizējās 
cenās, kas pieejama kā neatmaksājams 
atbalsts, ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
4. un 8. punktu, un no šīs summas vismaz 
167 475 000 000 EUR paredz darbību 
klimata un vides jomā tiešam atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Pietro Fiocchi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs summas ir ārējie piešķirtie ieņēmumi 
saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 
5. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 10 % no summas, kas noteikta 
5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, 
piešķir 5.a pantā noteikto svarīgo projektu 
visas Eiropas interesēs finansēšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 102
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Svarīgi projekti visas Eiropas interesēs

Šīs regulas 5. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktā noteikto summu 
izmanto, lai finansētu svarīgus projektus 
visas Eiropas interesēs, kuri aptver visu 
Eiropu un nodrošina lielu devumu zaļās 
un digitālās pārkārtošanās īstenošanā un 
atlabšanai pēc Covid-19 krīzes. Svarīgus 
projektus visas Eiropas interesēs nosaka 
Komisija, pieņemot deleģētos aktus un 
nosakot iesaistītās dalībvalstis, 
finansējumu, starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kā arī projektus un 
projektu veidus. Svarīgi projekti visas 
Eiropas interesēs ir projekti šādās jomās:
– tūrisms,
– aeronautikas nozare,
– iekšzemes ūdensceļu kuģojamība,
– ERTMS.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Resursi no dalīti pārvaldītām 

programmām
Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, 
kas tām iedalīti dalītas pārvaldības 
ietvaros, var pārnest uz Mehānismu. 
Saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu Komisija 
minētos resursus apgūst tieši. Minētos 
resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts 
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labā.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, 
var pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar 
Finanšu regulas 62. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu Komisija minētos resursus 
apgūst tieši. Minētos resursus izmanto 
attiecīgās dalībvalsts labā.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma Mehānismam 
iedalītos resursus var pārnest uz 
Savienības fondiem un to izmanto 
dalībvalsts, kas pieprasa pārnešanu, labā. 
Minētie resursi tiek izmantoti atbilstīgi 
dalītas pārvaldības principam saskaņā ar 
Finanšu regulas 63. pantu. Šiem 
resursiem piemēro saņēmēja Savienības 
fonda noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atveseļošanas un noturības mehānisma 
īstenošana nav saistīta ar strukturālo 
reformu pasākumiem vai citiem 
ekonomiskiem vai politiskiem 
nosacījumiem, kas attiecas uz Stabilitātes 
un izaugsmes paktu vai Eiropas pusgadu 
un kas var pazemināt sociālo vai darba 
ņēmēju tiesību līmeni.

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts papildina atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts var papildināt atbalstu, 
ko sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

pareizu ekonomikas pārvaldību
1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
[KNR], Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu apturēt 17. panta 1. un 2. punktā 
minēto lēmumu pieņemšanas periodu vai 
apturēt maksājumus, ko veic saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu.
Šā panta 1. punktā minēto lēmumu par 
maksājumu apturēšanu piemēro 
maksājumu pieteikumiem, kas iesniegti 
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pēc dienas, kad pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Šīs regulas 17. pantā minētā perioda 
apturēšanu piemēro no nākamās dienas 
pēc 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas.
Maksājumu apturēšanas gadījumā 
piemēro 15. panta 9. punktu Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par (...).
2. Ja iestājas kāds no gadījumiem, kas 
minēti 15. panta 11. punktā Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par [...], 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar 
īstenošanas aktu pieņem lēmumu atcelt 
iepriekšējā punktā minētā perioda vai 
maksājumu apturēšanu.
Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

pareizu ekonomikas pārvaldību
1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
[KNR], Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu apturēt 17. panta 1. un 2. punktā 
minēto lēmumu pieņemšanas periodu vai 
apturēt maksājumus, ko veic saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu.
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Šā panta 1. punktā minēto lēmumu par 
maksājumu apturēšanu piemēro 
maksājumu pieteikumiem, kas iesniegti 
pēc dienas, kad pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Šīs regulas 17. pantā minētā perioda 
apturēšanu piemēro no nākamās dienas 
pēc 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas.
Maksājumu apturēšanas gadījumā 
piemēro 15. panta 9. punktu Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par (...).
2. Ja iestājas kāds no gadījumiem, kas 
minēti 15. panta 11. punktā Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par [...], 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar 
īstenošanas aktu pieņem lēmumu atcelt 
iepriekšējā punktā minētā perioda vai 
maksājumu apturēšanu.
Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni. IKP un bezdarba līmeņa rādītāji 
atspoguļo Covid-19 krīzes ietekmi.
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Or. en

Grozījums Nr. 110
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz periodu, kas sākas pēc 
2022. gada 31. decembra un beidzas 
2024. gada 31. decembrī, Komisija var 
rīkot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
atbilstīgi Eiropas pusgada grafikam, ar 
nosacījumu, ka finanšu resursi ir pieejami. 
Tālab tā publicē indikatīvu grafiku, kurā 
norādīti attiecīgajā periodā organizējamie 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, un 
pie katra uzaicinājuma norāda iedalīšanai 
pieejamo summu. Lai īstenotu savu 
atveseļošanas un noturības plānu, katra 
dalībvalsts var ierosināt saņemt ne vairāk 
kā maksimālo summu, kas atbilst tai 
iedalītajai daļai no iedalīšanai pieejamās 
summas, kā minēts I pielikumā.

2. Attiecībā uz periodu, kas sākas pēc 
2022. gada 31. decembra un beidzas 
2024. gada 31. decembrī, Komisija var 
rīkot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
ar nosacījumu, ka finanšu resursi ir 
pieejami, un pie katra uzaicinājuma norāda 
iedalīšanai pieejamo summu. Lai īstenotu 
savu atveseļošanas un noturības plānu, 
katra dalībvalsts var ierosināt saņemt ne 
vairāk kā maksimālo summu, kas atbilst tai 
iedalītajai daļai no iedalīšanai pieejamās 
summas, kā minēts I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aizdevuma atbalsts attiecīgās 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānam nav lielāks par starpību starp 
atveseļošanas un noturības plāna 
kopējām izmaksām (kas attiecīgā 
gadījumā ir pārskatītas) un 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu. 
Katrai dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 

4. Aizdevuma atbalsts attiecīgās 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānam nav lielāks par tās daļu no 
summas, kas noteikta 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un aprēķināta, izmantojot 
I pielikumā izklāstīto metodiku.
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maksimālais apjoms nepārsniedz 4,7 % no 
tās nacionālā kopienākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Lai dalībvalstis būtu tiesīgas 
saņemt Mehānisma finansējumu, tām ir 
pienākums nodrošināt atbilstību 
Savienības vērtībām, kas noteiktas LES 
2. pantā [tiesiskums].

Or. en

Grozījums Nr. 113
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, var iekļaut pasākumus reformu 
un publisko investīciju projektu 
īstenošanai, izmantojot saskanīgu 
pasākumu kopumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 114
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu, 
kas var nodrošināt arī privātā sektora 
investīciju mobilizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma līdz 
2024. gada 31. decembrim. Atveseļošanas 
un noturības plānos, kas tiesīgi uz 
finansējumu šā instrumenta ietvaros, ir 
iekļauti pasākumi reformu un publisko 
investīciju projektu īstenošanai, izmantojot 
saskanīgu pasākumu kopumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 116
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
un Eiropas zaļā kursa kontekstā 
konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam un atvērtas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas digitālās pārveides vai ir tai 
relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1999, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds, Zaļā kursa mērķi, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi. Ar Mehānismu 
atbalsta tikai tādas darbības, kas 
nenodara būtisku kaitējumu vides 
mērķiem un atbilst minimuma 
aizsardzības pasākumu prasībām, kas 
noteiktas Regulā (ES) 2020/852 
[Taksonomijas regula].

_________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.
22 […]
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Or. en

Grozījums Nr. 117
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām sociālajām problēmām un 
prioritātēm un sociāli taisnīgas zaļās un 
digitālās pārkārtošanās. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Grozījums Nr. 118
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam.

Grozījums Nr. 119
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas saistītas ar valsts virzību 
industriālajā jomā, MVU zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, stratēģiskajām nozarēm, 
kas veicina Eiropas autonomiju pasaules 
kontekstā, un konkurētspēju ar trešām 
valstīm.

_________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.
22 […]

Or. en

Grozījums Nr. 120
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi. Plāni paredz arī 
investīcijas uz nākotni vērstos aktīvos, 
tehnoloģijās un infrastruktūrās, lai 
ilgtermiņā nodrošinātu ES noturību un 
konkurētspēju.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Grozījums Nr. 121
Pietro Fiocchi

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas, un 
paredz atbalstu MVU, tostarp 
mikrouzņēmumiem. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
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pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Grozījums Nr. 122
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri 
Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas ir būtiskas 3. pantā 
minētajās politikas jomās. Atveseļošanas 
un noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

_________________ _________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 

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

11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

22 […] 22 […]

Or. en

Grozījums Nr. 123
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija palīdz dalībvalstīm 
sagatavot nacionālos atveseļošanas un 
noturības plānus, nodrošinot nepilnīgu 
Eiropas mēroga projektu sarakstu, kas 
īpaši palīdz sasniegt šajā regulā noteiktos 
mērķus, iekļaujot tajā, piemēram, 
projektus šādās jomās: uz nākotni vērsta 
augsto tehnoloģiju infrastruktūra 
komunikācijas un informācijas 
tehnoloģiju jomā, mazoglekļa 
energotehnoloģiju tīkli, Eiropas 
transporta un satiksmes sistēmas, 
tehnoloģijas medicīnas un veselības 
aprūpes jomā, kā arī kosmosa telpa un 
aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanas un noturības plāni 
neparedz investīcijas, kas saistītas ar:
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a) fosilā kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu;
b) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu 
vai būvniecību;
c) atkritumu apglabāšanu poligonos un 
atkritumu sadedzināšanas iekārtām;
d) lidostu infrastruktūru, izņemot 
tālākajos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nacionālie atveseļošanas un 
noturības plāni, kas pieņemti saskaņā ar 
šīs regulas 15. pantu, ir saderīgi ar ES 
klimata un vides mērķiem, tostarp regulu, 
ar ko izveido satvaru klimatneitralitātes 
panākšanai un groza Regulu 
(ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts), 
kā arī ar pamatnostādnēm par principu 
"nenodarīt būtiski kaitējumu", kas 
izstrādātas saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
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pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu.

pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz jebkurā laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā, taču ne vēlāk kā 
līdz 2024. gada 31. augustam. Plāna 
projektu dalībvalsts var iesniegt, sākot no 
sešiem mēnešiem pirms atveseļošanas un 
noturības plāna oficiālās iesniegšanas 
kopā ar būtisku informāciju par nākamā 
gada budžetu.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu.

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plānu oficiāli 
iesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā. Plāna projektu 
dalībvalsts var iesniegt, sākot no 
2020. gada 15. oktobra.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 

2. Dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plānu oficiāli iesniedz ne vēlāk 
kā līdz 30. aprīlim. Plāna projektu 
dalībvalsts var iesniegt, sākot no 
iepriekšējā gada 15. oktobra, kopā ar 
nākamā gada budžeta projektu.
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15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu.

2. Dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plānu oficiāli iesniedz kopā ar 
valsts reformu programmu ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu.

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Šai saistībā atveseļošanas un noturības plānam jābūt 
atsevišķam dokumentam, nevis valsts reformu programmas pielikumam.

Grozījums Nr. 130
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Tādēļ šis apakšpunkts ir iekļauts tālāk tekstā.

Grozījums Nr. 132
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci, kā arī atbilst 
pamatnostādnēm par principu "nenodarīt 
būtisku kaitējumu", kas izstrādātas 
saskaņā ar šo regulu;

Or. en
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Grozījums Nr. 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu, ekonomisko 
un sociālo noturību, industriālās 
ekosistēmas un stratēģiskās vērtības 
veidošanas ķēdes, mīkstina krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
vienotajā tirgū un Savienības stratēģisko 
autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, augstas kvalitātes darbvietu 
radīšanu, sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu, sociālo tiesību nodrošināšanu 
un ekonomisko un sociālo noturību, 
mīkstina krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci;

Or. en
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Grozījums Nr. 135
Josianne Cutajar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci, un kāds ir tā 
devums dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu, jauniešu 
nodarbinātību un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstina krīzes vispārējo ietekmi 
stratēģiskās rūpniecības nozarēs un MVU 
jomā un sekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 137
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina Savienības stratēģisko 
autonomiju, konkurētspēju un veicina uz 
nākotni vērstas tehnoloģijas, kā arī 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, jo īpaši MVU izaugsmi, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstina krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, jo 
īpaši uz MVU un mikrouzņēmumiem, kas 
visvairāk cietuši no krīzes, un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Pietro Fiocchi

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) gadījumos, kad Mehānismu 
izmanto, lai atbalstītu uzņēmumus 
nozarēs ar lielām oglekļa dioksīda 
emisijām, dalībvalstis informē par to, kā 
uzņēmumi plāno savu darījumdarbības 
modeli pielāgot Parīzes nolīgumam un 
attiecīgajiem ES klimata un vides 
mērķiem, tostarp publicē uzņēmumu 
pārkārtošanās plānus;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

palīdzēs risināt no tās izrietošās problēmas, 
tostarp problēmas saistībā ar:
i) atbilstību ES klimatneitralitātes mērķim 
un plāna pasākumu devumu Savienības 
jaunā klimata mērķa 2030. gadam 
sasniegšanā, kā arī valstu mērķu 
sasniegšanā, kas paredzēti Enerģētikas 
savienības pārvaldības regulas (Regula 
(ES) 2018/1999) 4. pantā;

ii) argumentiem attiecībā uz to, ka 
darbības neveicinās aktīvu ar lielām 
oglekļa dioksīda emisijām iesīksi, kā arī 
nekavēs nulles oglekļa emisiju alternatīvu 
ieviešanu;
iii) integrētajiem nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem un to 
iespējamajiem atjauninājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas, ietverot informāciju 
par to devumu regulas, ar ko izveido 
satvaru klimatneitralitātes panākšanai un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata akts), mērķu sasniegšanā un 
atbalstu ilgtspējīgām investīcijām 
atbilstīgi kritērijiem, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/852 [Taksonomijas regula];

Or. en

Grozījums Nr. 143
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
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Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs rūpniecības un MVU 
atveseļošanu nozīmīgās tautsaimniecības 
nozarēs un palīdzēs risināt jaunās 
problēmas, kas izriet no paredzētās zaļās 
un digitālās pārkārtošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 145
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās princips, kas neļauj nevienu aizmirst, būtu jāattiecina arī uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 146
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 147
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs digitālo pārkārtošanos, 
liekot īpašu uzsvaru uz ES rūpniecības 
nozari, atbalstu pētniecībai un tehnoloģiju 
ieviešanai tādās jomās kā mākslīgais 
intelekts, 5G un dati, un palīdzēs risināt 
no tās izrietošās problēmas, piemēram, 
saistībā ar strādājošo kvalifikācijas 
celšanu un pārkvalifikāciju;

Or. en



AM\1212267LV.docx 77/138 PE657.162v01-00

LV

Grozījums Nr. 148
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā dalībvalsts 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanā ievēros principu "nenodarīt 
būtisku kaitējumu";

Or. en

Grozījums Nr. 149
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) efektīvi pasākumi, lai nodrošinātu 
Savienības finansējuma pamanāmību un 
atbalsta saņēmēju pārredzamību; 
Savienības finansējuma digitālas 
uzraudzības sistēmas izveide, ko veic 
Eiropas Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina galvenās stratēģijas, proti, svarīgi 
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projekti visas Eiropas interesēs (IPCEI), 
Eiropas MVU stratēģija, aprites 
ekonomika, pētniecība un inovācija 
būtiskāko tehnoloģiju jomā, mūsdienīga 
veselības aprūpes nozare, aizsardzība un 
migrācija;

Or. en

Grozījums Nr. 151
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina galvenās stratēģijas, proti, svarīgi 
projekti visas Eiropas interesēs (IPCEI), 
Eiropas MVU stratēģija, aprites 
ekonomika, pētniecība un inovācija 
būtiskāko tehnoloģiju jomā, mūsdienīga 
veselības aprūpes nozare, aizsardzība, 
kosmosa telpa, droša savienojamība un 
migrācija;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plāns ir 
saistīts un saskaņots ar Savienības 
galvenajām finansēšanas programmām, 
piemēram, "Apvārsnis Eiropa", Digitālās 
Eiropas programmu, Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
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instrumentu, strukturālajiem fondiem, 
Eiropas Kosmosa programmu, Eiropas 
Aizsardzības fondu un InvestEU;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plānā 
integrēts dzimumu līdztiesības aspekts un 
kā tas veicina dzimumu ziņā līdzsvarotu 
izaugsmi un darbvietu radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 154
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) skaidrojums par to, ka saskaņā ar 
plānu veiktās investīcijas tiks novirzītas 
nākamajam ekonomikas ciklam un 
vērstas uz darbībām, tehnoloģijām un 
nozarēm, kas būs nozīmīgākās nākotnes 
problēmu risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) skaidrojums par to, vai dalībvalsts 
nodrošina atbilstību Savienības vērtībām, 
kas noteiktas LES 2. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) skaidrojums par to, kā plānā 
paredzētie pasākumi veicinās atvērtu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu digitālo 
pārkārtošanos, tostarp veicinās digitālo 
vienlīdzību, digitālo pakalpojumu 
pieejamību, atklātā pirmkoda 
programmatūras un datortehnikas 
risinājumus un personas datu 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iecerētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un provizorisks laika grafiks, 
kā tiks īstenotas reformas ne ilgāk kā četru 
gadu periodā un realizētas investīcijas ne 

d) iecerētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un provizorisks laika grafiks, 
kā tiks īstenotas reformas periodā līdz 
2024. gada 31. decembrim un realizētas 
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ilgāk kā septiņu gadu periodā; investīcijas periodā līdz 2027. gada 
31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jānorāda ne tikai RRP kopējās izmaksas, bet arī visu reformu un investīciju 
kopējās izmaksas, lai varētu veikt labāku novērtējumu.

Grozījums Nr. 159
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā "atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas"), kā arī 
pienācīgs pamatojums par to, kā tās 
ietekmēs ekonomiku, sociālās tiesības un 
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ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību; augstas kvalitātes nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atveseļošanas un noturības plāna 
saskanīguma pamatojums;

i) atveseļošanas un noturības plāna 
saskanīguma pamatojums un skaidrojums 
par tā saderību ar attiecīgajām valstij 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā;

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Tādēļ šis apakšpunkts ir iekļauts tālāk tekstā.

Grozījums Nr. 161
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas gaitā dalībvalstis var prasīt, 
lai Komisija organizē labas prakses 
apmaiņu, lai prasošās dalībvalstis varētu 
izmantot citu dalībvalstu gūto pieredzi. 
Dalībvalstis var arī prasīt tehnisko atbalstu 
no tehniskā atbalsta instrumenta saskaņā ar 
attiecīgo regulu.

4. Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas gaitā dalībvalstis var prasīt, 
lai Komisija organizē labas prakses 
apmaiņu, lai prasošās dalībvalstis varētu 
izmantot citu dalībvalstu gūto pieredzi. 
Dalībvalstis var arī prasīt tehnisko atbalstu 
no tehniskā atbalsta instrumenta saskaņā ar 
attiecīgo regulu. Dalībvalstis arī nodrošina 
sociālo partneru, universitāšu, pētniecības 
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centru un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju strukturētu un pastāvīgu 
dalību priekšlikumu sagatavošanā un 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pirms atveseļošanas un noturības 
plāna pieņemšanas dalībvalstis veic 
apspriedes ar ieinteresētajām personām, 
tostarp ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem, ekspertiem, pētniecības 
iestādēm, darba devējiem, arodbiedrībām 
un kopienu organizācijām saskaņā ar 
Regulas (ES) ... [jaunā KNR] 6. pantu. 
Atveseļošanas un noturības plānu 
apstiprina attiecīgās dalībvalsts 
parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija publiskā tiešsaistes 
platformā dara pieejamus nacionālo 
atveseļošanas un noturības plānu 
projektus un galīgās redakcijas, kā arī 
visus ieteikumus, ko tā sniedz, lai 
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uzlabotu minētos plānus pirms to 
apstiprināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam.

Grozījums Nr. 165
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo 
pārkārtošanos un klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam un atvērtu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu digitālo pārkārtošanos, un šajā 
nolūkā ņem vērā šādus kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 166
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās princips, kas neļauj nevienu aizmirst, būtu jāattiecina arī uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 167
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) vai plānā ierosinātie pasākumi 
veicinās 4. pantā noteikto mērķu 
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sasniegšanu un vai plāns ir atbilstīgs šīs 
regulas darbības jomai, kas noteikta 
3. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Tādēļ šis apakšpunkts ir iekļauts tālāk tekstā.

Grozījums Nr. 169
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti, un jo īpaši:

i) vai plāns sekmē mērķu, kas noteikti 
nacionālajos klimata un enerģētikas 
plānos (NECP), sasniegšanu un mērķa 
līdz 2050. gadam panākt pāreju uz 
klimatneitrālu ekonomiku un tā turpmāko 
atjauninājumu sasniegšanu, kā arī 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1999 
(Eiropas Klimata akts) noteikto mērķu 
sasniegšanu;

ii) vai plānā paredzētie pasākumi 
neveicinās aktīvu ar lielām oglekļa 
dioksīda emisijām iesīksi, kā arī nekavēs 
nulles oglekļa emisiju alternatīvu 
ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 



PE657.162v01-00 88/138 AM\1212267LV.docx

LV

efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas, tostarp informācija 
par to devumu regulas, ar ko izveido 
satvaru klimatneitralitātes panākšanai un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata akts), mērķu sasniegšanā un 
atbalstu ilgtspējīgām investīcijām 
atbilstīgi kritērijiem, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/852 (Taksonomijas regula);

Or. en

Grozījums Nr. 172
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē rūpniecības un MVU valsts 
galvenajās tautsaimniecības nozarēs 
atveseļošanu un palīdz risināt jaunās 
problēmas, kas izriet no iecerētās zaļās un 
digitālās pārkārtošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 174
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Eiropas Komisijai būtu jāsagatavo 
novērtējuma kopsavilkums, nosakot, vai 
plātā paredzētās darbības atbilst 
principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" 
un vides mērķiem, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/852 (Taksonomijas regula), kā 
arī pamatots novērtējums par to, vai plāns 
ir atbilstīgs ES klimata un vides mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 176
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

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

ba) vai plāns būs vērsts uz nākamo 
ekonomikas ciklu un darbībām, 
tehnoloģijām un nozarēm, kas būs 
nozīmīgākās nākotnes problēmu 
risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē digitālo pārveidi vai palīdz 
risināt no tās izrietošās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā paredzētās investīcijas 
atbilst principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu" un minimuma aizsardzības 
pasākumu prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 179
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Pietro Fiocchi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plāns paredz atbalstu MVU un 
mikrouzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai plāns paredz pasākumus, kas 
efektīvi veicina atvērtu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu digitālo pārkārtošanos vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas, 
tostarp veicina digitālo vienlīdzību un 
palīdz risināt iedzīvotāju problēmas 
saistībā ar nepietiekamu digitālo 
pakalpojumu pieejamību un zemām 
digitālajām prasmēm, un vai digitālās 
pārkārtošanās pamatā ir elektrības 
ražošana no atjaunojamo energoresursu 
enerģijas un energoefektivitātes 
pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 182
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 183
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 184
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summu ir pamatots un ticams, un samērīgs 
ar paredzamo ietekmi uz ekonomiku un 
nodarbinātību;

e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summu ir pamatots un ticams;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 

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

publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi, kas ir atbilstīgi arī attiecīgajiem 
konkrētām valstīm adresētajiem 
ieteikumiem vai citiem būtiskiem 
dokumentiem, ko oficiāli pieņēmusi 
Komisija Eiropas pusgada procesā, un 
kas spēj mobilizēt arī privātā sektora 
investīcijas;

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Tādēļ šis apakšpunkts ir iekļauts tālāk tekstā.

Grozījums Nr. 186
András Gyürk, Edina Tóth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai atveseļošanas un noturības 
plāns veicina nozīmīgas infrastruktūras 
attīstību, jo īpaši dalībvalstīs, kurās IKP 
uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par vidējo 
rādītāju ES un valsts parāda līmenis ir 
ilgtspējīgs;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kurās labklājības līmenis ir zemāks un kurām ir salīdzinoši mazāks parāds, 
vairāk vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā, nevis strukturālās reformas, lai veicinātu 
ekonomiku un mazinātu krīzes ietekmi.

Grozījums Nr. 187
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai veiktas pienācīgas apspriedes 
ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām saskaņā ar 15. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) vai dalībvalstis nodrošina 
atbilstību Savienības vērtībām, kas 
noteiktas LES 2. pantā (tiesiskums);

Or. en

Grozījums Nr. 189
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 190
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija pieņem novērtējumu divu 
mēnešu laikā no brīža, kad dalībvalsts 
oficiāli iesniegusi atveseļošanas un 
noturības plānu. Atveseļošanas un 
noturības plāna novērtējumu, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, 
ko tā pieņēmusi ar deleģēto aktu, 
apstiprina Padome ar kvalificētu balsu 
vairākumu. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts iesniegto atveseļošanas un 
noturības plānu ir pozitīvs, minētajā 
lēmumā nosaka, kādas reformas un 
investīciju projekti dalībvalstij jāīsteno, 
tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 

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

brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs vai daļēji pozitīvs, minētajā 
lēmumā nosaka, kādas reformas un 
investīciju projekti dalībvalstij jāīsteno, 
tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai paātrinātu RRP apstiprināšanas procesu, un tas ir saistīts ar tiem 
grozījumiem, ar ko tiek ieviesta iespēja daļēji apstiprināt RRP.

Grozījums Nr. 192
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 193
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja viena vai vairākas dalībvalstis 
uzskata, ka ir nopietnas novirzes no 
attiecīgo starpposma un galīgo 
mērķrādītāju apmierinošas izpildes, tās 
var prasīt Eiropadomes priekšsēdētājam 
nodot lietu nākamajai Eiropadomei. Ja 
lietu nodotu Eiropadomei, Komisija 
nepieņemtu nekādu lēmumu par 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
apmierinošu izpildi un par maksājumu 
apstiprināšanu, pirms šī lieta tiktu 
izsmeļoši apspriesta nākamajā 
Eiropadomē. Šim procesam parasti nav 
jāilgst vairāk par trim mēnešiem pēc tam, 
kad Komisija ir pieprasījusi Ekonomikas 
un finanšu komitejas atzinumu. Šis 
process būs saskaņā ar LES 17. pantu un 
LESD 317. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) ja atveseļošanas un noturības plāns 
nav apmierinoši atbilstīgs 16. panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem, 
attiecīgajai dalībvalstij finanšu iemaksu 
neiedala un piemēro 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar tiem grozījumiem, ar ko tiek ieviesta iespēja daļēji apstiprināt 
RRP.

Grozījums Nr. 196
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja atveseļošanas un noturības 
plāns ir daļēji atbilstīgs vai atbilst tikai 
dažiem 16. panta 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
piešķiramo finanšu iemaksu nosaka 
Komisija, nepārsniedzot 16. panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem 
atbilstīgu reformu un investīciju aplēsto 
kopējo izmaksu summu;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek paredzēta iespēja daļēji apstiprināt RRP.

Grozījums Nr. 197
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
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Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jānorāda ne tikai RRP kopējās izmaksas, bet arī visu reformu un investīciju 
kopējās izmaksas, lai varētu veikt labāku novērtējumu.

Grozījums Nr. 198
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, lēmumam pievieno 
pienācīgi pamatotu novērtējumu. Attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt vēl vienu 
atveseļošanas un noturības plānu, kā arī 
var izmantot tehniskā atbalsta 
instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



AM\1212267LV.docx 101/138 PE657.162v01-00

LV

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

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

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paātrināt RRP apstiprināšanas procesu.

Grozījums Nr. 200
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 201
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 202
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paātrināt RRP apstiprināšanas procesu.

Grozījums Nr. 203
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paātrināt RRP apstiprināšanas procesu.

Grozījums Nr. 204
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paātrināt RRP apstiprināšanas procesu.

Grozījums Nr. 206
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 207
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 208
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

17. panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, Komisija 
atceļ finanšu iemaksas summu saskaņā ar 
Finanšu regulas 14. panta 1. punktu pēc 
tam, kad tā attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju iesniegt savus apsvērumus divu 
mēnešu laikā no secinājumu paziņošanas.

6. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, Komisija 
atceļ attiecīgo finanšu iemaksas summu 
saskaņā ar Finanšu regulas 14. panta 
1. punktu pēc tam, kad tā attiecīgajai 
dalībvalstij ir devusi iespēju iesniegt savus 
apsvērumus divu mēnešu laikā no 
secinājumu paziņošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros ziņo 
par to, kādi panākumi ir gūti atveseļošanas 
un noturības plānu, tostarp 17. panta 
6. punktā minētās operacionālās kārtības 
īstenošanā. Tālab dalībvalstu ceturkšņa 
ziņojumus pienācīgi atspoguļo valstu 
reformu programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 

Attiecīgā dalībvalsts reizi gadā ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības, īstenošanā. 
Tālab dalībvalstu gada ziņojumus izmanto 
kā instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.
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un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros ziņo 
par to, kādi panākumi ir gūti atveseļošanas 
un noturības plānu, tostarp 17. panta 
6. punktā minētās operacionālās kārtības 
īstenošanā. Tālab dalībvalstu ceturkšņa 
ziņojumus pienācīgi atspoguļo valstu 
reformu programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Attiecīgā dalībvalsts reizi pusgadā Eiropas 
pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības, īstenošanā. 
Tālab dalībvalstu ziņojumus pienācīgi 
atspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras izmanto kā instrumentu, lai ziņotu 
par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Komisija arī 
nodrošina pilnīgu pārredzamību, 
piedāvājot viegli pieejamu digitālo 
platformu ar meklēšanas iespējām, kurā 
iekļauta informācija par visām valstīm, 
kuras saņēmušas finansējumu, 
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pamatojoties uz nacionālajiem 
atveseļošanas un noturības plāniem. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt Komisijai 
pārformulēt sensitīvu vai konfidenciālu 
informācija, kuras izpaušana apdraudētu šīs 
dalībvalsts sabiedrības intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 213
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 214
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 

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

vai konfidenciālu informācija, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisma īstenošanas 
uzraudzība ir iekļaujošs un līdzdalību 
veicinošs process. Tiek izveidota 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
īstenošanas struktūra, lai nodrošinātu 
iespēju pilsoniskās sabiedrības 
ieinteresētajām personām sniegt tehnisku 
atgriezenisko saiti un apmainīties ar 
paraugpraksi par 4. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi 15. panta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informācija par finansējuma daļu, 
ko izmanto, lai tieši atbalstītu darbības 
klimata jomā atbilstīgi Eiropas zaļā kursa 
mērķiem un Parīzes nolīgumam, tostarp 
aprēķini par panākto SGE samazinājumu, 
ko nodrošinājusi atveseļošanas un 
noturības plānu īstenošana;
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Or. en

Grozījums Nr. 217
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) informācija par to, vai un kādā 
ziņā Atveseļošanas un noturības 
mehānisms ir veicinājis 
energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
īpatsvara palielināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 218
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 
ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc 2027. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu. 
Ņemot vērā ārējo piešķirto ieņēmumu 
neparasti lielo summu, ne tikai Komisija, 
bet arī Eiropas Parlaments veic saskaņā 
ar ANM sniegtā finansiālā atbalsta 
efektivitātes, lietderības un ietekmes 
ex post kontroli. Tādēļ informācija par 
ANM tiek iekļauta Komisijas regulārajos 
budžeta izpildes apstiprināšanas 
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ziņojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vajadzības gadījumā izvērtējumam 
pievieno priekšlikumu par šīs regulas 
grozījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 220
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju ar šo regulu izveidoto 
instrumentu novērtējumu un informāciju 
par tās ilgtermiņa ietekmi. Ex post 
izvērtējuma ziņojums ietver ar šo regulu 
izveidoto instrumentu vispārēju 
novērtējumu, kā arī informāciju par tās 
ilgtermiņa ietekmi, tostarp novērtējumu 
par devumu nacionālajos klimata un 
enerģētikas plānos (NECP) noteikto 
mērķu sasniegšanā, mērķa līdz 
2050. gadam panākt pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku un tā turpmāko 
atjauninājumu sasniegšanā, kā arī 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1999 
(Eiropas Klimata akts) noteikto mērķu 
sasniegšanā; informāciju par to, vai 
pasākumi, kas saistīti ar digitālo 
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pārkārtošanos, ir vidiski ilgtspējīgi un 
veicina lielāku digitālo vienlīdzību, 
digitālo pakalpojumu pieejamību, atklātā 
pirmkoda programmatūras un 
datortehnikas risinājumus, un nodrošina 
personas datu aizsardzību, kā arī par to, 
vai Mehānisms ir veicinājis dzimumu ziņā 
līdzsvarotu izaugsmi Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 222
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 224
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 225
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās princips, kas neļauj nevienu aizmirst, būtu jāattiecina arī uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 226
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

-a) vai plānā ierosinātie pasākumi 
veicinās 4. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu un vai plāns ir atbilstīgs šīs 
regulas darbības jomai, kas noteikta 
3. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Tādēļ šis apakšpunkts ir iekļauts tālāk tekstā.

Grozījums Nr. 228
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 

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

palīdz risināt no tās izrietošās problēmas. 
Jo īpaši, vai plāns sekmē mērķu, kas 
noteikti nacionālajos klimata un 
enerģētikas plānos (NECP), sasniegšanu 
un mērķa līdz 2050. gadam panākt 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un tā turpmāko 
atjauninājumu sasniegšanu, kā arī 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1999 
(Eiropas Klimata akts) noteikto mērķu 
sasniegšanu; vai plānā paredzētie 
pasākumi neveicinās aktīvu ar lielām 
oglekļa dioksīda emisijām iesīksi, kā arī 
nekavēs nulles oglekļa emisiju alternatīvu 
ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas, ietverot informāciju 
par to devumu regulas, ar ko izveido 
satvaru klimatneitralitātes panākšanai un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata akts), mērķu sasniegšanā un 
atbalstu ilgtspējīgām investīcijām 
atbilstīgi kritērijiem, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/852 (Taksonomijas regula);

Or. en

Grozījums Nr. 230
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās princips, kas neļauj nevienu aizmirst, būtu jāattiecina arī uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 231
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā paredzētās investīcijas 
atbilst principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu" un minimuma aizsardzības 
pasākumu prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē atvērtu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu digitālo pārkārtošanos vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas;
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Or. en

Grozījums Nr. 233
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 234
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 235
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi, kas ir atbilstīgi arī attiecīgajiem 
konkrētām valstīm adresētajiem 
ieteikumiem vai citiem būtiskiem 
dokumentiem, ko oficiāli pieņēmusi 
Komisija Eiropas pusgada procesā, un 
kas spēj mobilizēt arī privātā sektora 
investīcijas;

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Tādēļ šis teksts ir iekļauts tālāk pielikuma tekstā.

Grozījums Nr. 236
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai veiktas pienācīgas apspriedes 
ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām saskaņā ar 15. pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 237
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) vai dalībvalstis nodrošina 
atbilstību Savienības vērtībām, kas 
noteiktas LES 2. pantā (tiesiskums);

Or. en

Grozījums Nr. 238
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija jo īpaši ņem vērā pirmās daļas 
b) un d) apakšpunktā noteiktos kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo).

Grozījums Nr. 239
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 

svītrots
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konkrētai valstij adresētajā ieteikumā vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma
– Gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plāns palīdzēs efektīvi risināt problēmas, 
kas konstatētas attiecīgajā konkrētai 
valstij adresētajā ieteikumā (arī attiecībā 
uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;
un
– šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu;
un
gaidāms, ka pēc ierosināto reformu un 
investīciju pabeigšanas attiecīgās 
problēmas tiks uzskatītas par atrisinātām 
vai risinātām apmierinošā veidā;
un
– atveseļošanas un noturības plāns ir 
visaptverošs un pienācīgs risinājums 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskajai un 
sociālajai situācijai.
Atzīme
A – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz efektīvi risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;
B – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz daļēji risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
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dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir 
daļēji pienācīgs risinājums attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiskajai un sociālajai 
situācijai;
C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns nav 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam.

Grozījums Nr. 240
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

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

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
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nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Tas ir īpaši attiecas uz fiskālajiem aspektiem.

Grozījums Nr. 241
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu;

— šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu un zaļo pārkārtošanos un 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 4.a apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un
dalībvalsts nodrošina atbilstību 
Savienības vērtībām, kas noteiktas LES 
2. pantā (tiesiskums);

Or. en

Grozījums Nr. 243
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 6. apakšdaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai un 
atbilst LES 2. pantā noteiktajām 
Savienības vērtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 7. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir daļēji 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir daļēji 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai un 
atbilst LES 2. pantā noteiktajām 
Savienības vērtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās princips, kas neļauj nevienu aizmirst, būtu jāattiecina arī uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 246
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo pārkārtošanos uz 
bezoglekļa ekonomiku vai palīdz risināt no 
tās izrietošās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatneitrālu 
un videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru zaļināšanu, 
un tādējādi veicinās virsmērķa 
"klimatneitrāla Eiropa līdz 2050. gadam" 
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sasniegšanu; sasniegšanu un Savienības mērķu 
2030. gadam paaugstināšanu. 
Investīcijām būtu jānodrošina 
siltumnīcefekta gāzu emisiju izmērāmu 
samazinājumu, atjaunojamo 
energoresursu enerģijas plašāku 
izmantošanu un sistēmu 
energoefektivitātes uzlabošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 249
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 
1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– un
plānā paredzētās darbības atbilst 
principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" 
un minimuma aizsardzības pasākumu 
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prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 1.a apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un
darbības sekmē nacionālajos klimata un 
enerģētikas plānos (NECP) noteikto 
mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 251
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un

Or. en

Pamatojums

RRP vienmēr jāparedz gan zaļā, gan arī digitālā pārkārtošanās.

Grozījums Nr. 252
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 253
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un

Or. en

Grozījums Nr. 254
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

RRP vienmēr jāparedz gan zaļā, gan arī digitālā pārkārtošanās.
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Grozījums Nr. 255
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās 
pārkārtošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.

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

Or. en

Grozījums Nr. 257
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.a Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē digitālo pārkārtošanos vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas. 



PE657.162v01-00 130/138 AM\1212267LV.docx

LV

Pasākumi, kas saistīti ar digitālo 
pārkārtošanos, ir vidiski ilgtspējīgi un 
veicina lielāku digitālo vienlīdzību, 
digitālo pakalpojumu pieejamību, atklātā 
pirmkoda programmatūras un 
datortehnikas risinājumus un personas 
datu aizsardzību.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus kritērijus:
Darbības joma
gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru atvērtu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu digitālo pārveidi, veicinot 
atklātā pirmkoda programmatūras un 
datortehnikas risinājumus un nodrošinot 
personas datu aizsardzību, un digitālā 
pārveide būs balstīta uz atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanas 
paplašināšanu un energoefektivitātes 
veicināšanas pasākumiem;
un
gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no atvērtas, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas digitālās 
pārkārtošanās;
un
gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.
Atzīme
A – lielā mērā
B – zināmā mērā
C – nelielā mērā

Or. en

Grozījums Nr. 258
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns nodrošinās papildu 
ienākumus, lai nākamās paaudzes varētu 
atmaksāt saskaņā ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu piešķirtos 
aizdevumus, efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ES stratēģisko autonomiju, 
lai mazinātu atkarību no trešām valstīm 
stratēģiskās jomās, kā arī palīdzēs 
stiprināt digitālo autonomiju, ilgtermiņa 
konkurētspēju un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, kā arī rūpniecības ekosistēmas 
un stratēģiskās vērtības veidošanas ķēdes, 
palīdzēs mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
vienotajā tirgū un Savienības stratēģisko 
autonomiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 260
Pietro Fiocchi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 261
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Dan Nica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



AM\1212267LV.docx 133/138 PE657.162v01-00

LV

Grozījums Nr. 262
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem;

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem un 
veicina Savienības stratēģisko 
autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 264
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 2.a apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un 
– atveseļošanas un noturības plāns 
stiprina galvenās stratēģijas un pētniecību 
un inovāciju būtiskās un uz nākotni 
vērstās tehnoloģijās, ir vērsts uz nākamo 
ekonomikas ciklu un darbībām, un 
nozarēm, kas būs nozīmīgākās nākotnes 
problēmu risināšanā; 

Or. en

Grozījums Nr. 265
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas uzlabot dalībvalsts ekonomikas 
un/vai sociālo struktūru spēju pielāgoties 
satricinājumiem un izturēt tos;

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas uzlabot dalībvalsts ekonomikas 
un/vai sociālo struktūru spēju pielāgoties 
satricinājumiem un izturēt tos, kā arī 
veicina Savienības stratēģisko 
autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.6. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2.6. Atveseļošanas un noturības plānā ir 
ietverti saskanīgi reformu un publisko 
investīciju projektu īstenošanas pasākumi.

2.6. Atveseļošanas un noturības plānā ir 
ietverti saskanīgi reformu un publisko 
investīciju projektu īstenošanas pasākumi, 
kas ir atbilstīgi arī attiecīgajiem 
konkrētām valstīm adresētajiem 
ieteikumiem vai citiem būtiskiem 
dokumentiem, ko oficiāli pieņēmusi 
Komisija Eiropas pusgada procesā, un 
kas spēj mobilizēt arī privātā sektora 
investīcijas.

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Tādēļ šis teksts ir iekļauts tālāk pielikuma tekstā.

Grozījums Nr. 267
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.6. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kas sekmē savstarpējas 
ietekmes palielināšanu.

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kas sekmē savstarpējas 
ietekmes palielināšanu, saskaņoti risina 
problēmas, kas noteiktas attiecīgajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos 
vai citos būtiskos dokumentos, ko oficiāli 
pieņēmusi Komisija Eiropas pusgada 
procesā, un kas spēj mobilizēt arī privātā 
sektora investīcijas.

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam. Tādēļ šis teksts ir iekļauts tālāk pielikuma tekstā.
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Grozījums Nr. 268
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja atveseļošanas un noturības 
plāns ir daļēji atbilstīgs vai atbilst tikai 
dažiem 16. panta 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
piešķiramā finanšu iemaksa nepārsniedz 
16. panta 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem atbilstīgu reformu un 
investīciju aplēsto kopējo izmaksu 
summu;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar tiem grozījumiem, ar ko tiek ieviesta iespēja daļēji apstiprināt 
RRP.

Grozījums Nr. 269
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atzīme A attiecībā uz 2.1.–
2.2. punktā minētajiem kritērijiem;

– atzīme A attiecībā uz 2.1., 2.2. un 
2.7. punktā minētajiem kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz



AM\1212267LV.docx 137/138 PE657.162v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atzīme A attiecībā uz 2.1.–
2.2. punktā minētajiem kritērijiem;

– atzīme A attiecībā uz 2.2. un 
2.3. punktā minētajiem kritērijiem;

Or. en

Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam.

Grozījums Nr. 271
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav nevienas atzīmes A attiecībā uz 
2.1.–2.2. punktā minētajiem kritērijiem;

– nav nevienas atzīmes A attiecībā uz 
2.1., 2.2. un 2.7. punktā minētajiem 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav nevienas atzīmes A attiecībā uz 
2.1.–2.2. punktā minētajiem kritērijiem;

– nav nevienas atzīmes A attiecībā uz 
2.2. un 2.3. punktā minētajiem kritērijiem;

Or. en
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Pamatojums

Mehānismam galvenokārt jābūt vērstam uz atveseļošanu, noturību, izaugsmi, darbvietām un 
divkāršo pārkārtošanos (zaļo un digitālo). Saderība ar Eiropas pusgadu ir noderīga, taču tai 
nevajadzētu būt galvenajam kritērijam.

Grozījums Nr. 273
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2.a apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atveseļošanas un noturības plāns daļēji ir 
atbilstīgs novērtēšanas kritērijiem,
ja starp atzīmēm, kas galīgajā 
novērtējumā piešķirtas attiecībā uz 2.1.–
2.7. punktā minētajiem kritērijiem, ir 
šādas atzīmes:
– viena atzīme A un viena atzīme B 
attiecībā uz 2.2. vai 2.3. punktā 
minētajiem kritērijiem;
un attiecībā uz pārējiem kritērijiem:
– lielākā daļa ir B, A ir mazāk un C nav 
vispār.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek paredzēta iespēja daļēji apstiprināt RRP.


