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Grozījums Nr. 22
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 
2050. gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, lai sniegtu 
līdzekļus klimata problēmu risināšanai, 
nevienu neatstājot novārtā. Klimata 
pārmaiņu un vides degradācijas kaitīgajai 
ietekmei visvairāk pakļauti ir 
visneaizsargātākie reģioni un cilvēki. Taču, 
lai pārvaldītu pārkārtošanos, ir vajadzīgas 
ievērojamas strukturālās izmaiņas. Efektīvs 
atbalsts būtu jāatvēl ilgtspējīgas 
nodarbinātības nodrošināšanai tiem, 
kurus visvairāk skar pārkārtošanās.

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

Or. en

Grozījums Nr. 23
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar apņemšanos 
ievērot Parīzes nolīgumu un sasniegt ES 
2030. gada emisiju samazināšanas mērķi, 
kā arī līdz 2040. gadam Eiropas Savienībā 
efektīvi un taisnīgi panākt klimatneitralitāti 
Eiropas zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, lai sniegtu 
līdzekļus klimata problēmu risināšanai, 
nevienu neatstājot novārtā. Klimata 
pārmaiņu un vides degradācijas kaitīgajai 
ietekmei visvairāk pakļauti ir 
visneaizsargātākie reģioni un cilvēki. Taču, 
lai pārvaldītu pārkārtošanos, ir vajadzīgas 
ievērojamas strukturālās izmaiņas.

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

Or. en

Grozījums Nr. 24
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti izaicinoši mērķi enerģētikas 
pārkārtošanas īstenošanai. Eiropas zaļais 
kurss ierosināja Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu, kas nodrošinās, ka šo 
strukturālo pārmaiņu visvairāk skarto 
teritoriju vietējā ekonomika tiks ātri 
diversificēta, veicot pienācīgas 
investīcijas, un nodrošinās, ka visi darba 
ņēmēji, kas pašlaik nodarbināti 
pārkārtošanās skartajās nozarēs, tiks 
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ietekmei visvairāk pakļauti ir 
visneaizsargātākie reģioni un cilvēki. 
Taču, lai pārvaldītu pārkārtošanos, ir 
vajadzīgas ievērojamas strukturālās 
izmaiņas.

pienācīgi pārkvalificēti un ātri no jauna 
iekļauti vietējā darba tirgū.

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

Or. en

Grozījums Nr. 25
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi sasniegt ES 
2030. gada mērķrādītājus klimata un 
enerģētikas jomā un līdz 2050. gadam 
Eiropas Savienībā efektīvi un taisnīgi 
panākt klimatneitralitāti Eiropas zaļais 
kurss ierosināja Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu, lai sniegtu līdzekļus klimata 
problēmu risināšanai, nevienu neatstājot 
novārtā. Klimata pārmaiņu un vides 
degradācijas kaitīgajai ietekmei visvairāk 
pakļauti ir visneaizsargātākie reģioni un 
cilvēki. Taču, lai pārvaldītu pārkārtošanos, 
ir vajadzīgas ievērojamas strukturālās 
izmaiņas.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 27
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Priekšlikumu par Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda izveidi Komisija 
pieņēma 2020. gada 14. janvārī11. Labākai 
fonda plānošanai un īstenošanai ir 

(3) Priekšlikumu par Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda izveidi Komisija 
pieņēma 2020. gada 14. janvārī11. Labākai 
fonda plānošanai un īstenošanai ir 
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jāpieņem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros noteiktas 
pārkārtošanās procesa galvenās darbības un 
laika grafiks, kā arī minētas teritorijas, 
kuras vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku un kurām ir 
vājākas spējas risināt ar pārkārtošanos 
saistītos sarežģījumus.

jāpieņem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros noteiktas 
pārkārtošanās procesa galvenās darbības un 
laika grafiks, kā arī minētas teritorijas, 
kuras vissmagāk skar enerģētikas 
pārkārtošana un kurām ir vājākas spējas 
risināt ar pārkārtošanos saistītos 
sarežģījumus.

_________________ _________________
11 COM (2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. Šie 
plāni saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [6.] pantu būtu jāsagatavo kopā ar 
attiecīgajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm un ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām, tostarp, 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem, ekspertiem, mācību un 
pētniecības iestādēm, darba devējiem, 
arodbiedrībām un kopienā balstītām 
organizācijām. Paredzētajiem atbalsta 
pasākumiem vajadzētu būt saskanīgiem ar 
abos pārējos Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāros atbalstītajiem 
pasākumiem un būtu jāpapildina tie.
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomiku, 
vienlaikus saglabājot apņemšanos 
ierobežot globālās temperatūras 
pieaugumu zem 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālo līmeni, PSAM būtu 
jāaptver plašs ilgtspējīgu investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz apmierināt 
attīstības vajadzības pārkārtošanās procesā 
uz ES 2030. gada klimata un enerģētikas 
mērķiem un klimatneitrālu ekonomiku 
vēlākais līdz 2040. gadam, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos, un ka tās atbilst [Taksonomijas 
regulai]. PSAM var atbalstīt investīcijas 
atjaunojamā enerģijā un zaļā transporta 
infrastruktūrā, ļoti efektīvos centralizētās 
siltumapgādes tīklos, zaļajā mobilitātē, 
atkritumu apsaimniekošanā saskaņā ar 
atkritumu hierarhiju, atjaunojamās 
enerģijas un energoefektivitātes 
pasākumos, tostarp ēku atjaunošanā un 
pārbūvē, investīcijas, kas atbalsta 
pārkārtošanos uz aprites ekonomiku, zemes 
atjaunošanu un dekontamināciju, kā arī 
prasmju pilnveidi, pārkvalifikāciju, 
apmācību un sociālo infrastruktūru, tostarp 
sociālos mājokļus. Šīs pārkārtošanas 
mērķis ir šo jomu atsaistīt no resursu 
patēriņa rādītāja un likvidēt 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas, kā arī 
citu tādu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi, kas cita starpā saistīta ar 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
noplicināšanu, resursu pārmērīgu 
patēriņu un ķīmisko piesārņojumu. 
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vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Jo īpaši šīs investīcijas 
nebūtu jāveic fosilā kurināmā iekārtās un 
citās darbībās, kas ir izslēgtas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] [5.] pantu, un tās 
nedrīkstētu palielināt vai saglabāt 
atkarību no fosilā kurināmā. Priekšroka 
būtu jādod visaptverošu investīciju pieejai, 
jo īpaši teritorijās ar svarīgām vajadzībām 
saistībā ar pārkārtošanos. Var tikt 
atbalstītas arī investīcijas citās jomās, ja tās 
ir ilgtspējīgas un atbilst pieņemtajiem 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem 
plāniem. Atbalstot investīcijas, kas nerada 
pietiekamus ieņēmumus, PSAM tiecas 
publiskā sektora struktūrām sagādāt 
papildu resursus, kuri nepieciešami, lai 
risinātu sociālos, ekonomiskos un vidiskos 
sarežģījumus un izmantotu iespējas, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu identificēt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, EIB būtu jāīsteno jaunā 
aizdevumu politika enerģētikas jomā 
projektu novērtēšanai, un visiem finanšu 
partneriem būtu jāizmanto ES 
taksonomija attiecībā uz vidiski 
ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 
nolūkā nodrošināt pārredzamību 
ilgtspējīgiem projektiem. Princips 
“nenodari būtisku kaitējumu” būtu 
jāpiemēro visām PSAM atbalstītajām 
investīcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomiku, 
PSAM būtu jāaptver plašs investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz ES 
2030. gada mērķiem klimata un 
enerģētikas jomā un klimatneitrālu 
ekonomiku ES līdz 2050. gadam, kā 
izklāstīts taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos. PSAM var atbalstīt 
investīcijas tīrā tehnoloģijā un 
infrastruktūrā, tostarp atjaunojamo 
energoresursu enerģijā un transporta 
infrastruktūras dekarbonizācijā, 
centralizētās siltumapgādes tīklos, zaļā un 
ilgtspējīgā mobilitātē, investīcijas 
pētniecības un inovācijas darbībās, 
tostarp universitātēs un publiskās 
pētniecības institūcijās, progresīvu un 
laišanai tirgū gatavu tehnoloģiju 
nodošanas veicināšanā, investīcijas 
digitalizācijā, digitālajā inovācijā un 
digitālajā savienojamībā, tostarp 
digitālajā un precīzajā lauksaimniecībā, 
viedā atkritumu apsaimniekošanā, tīras 
enerģijas un energoefektivitātes 
pasākumos, tostarp ēku atjaunošanā un 
pārbūvē, investīcijas, kas atbalsta 
pārkārtošanos uz aprites ekonomiku, zemes 
atjaunošanu un dekontamināciju — ja vien 
šīs darbības neietilpst atbildības par videi 
nodarīto kaitējumu piemērošanas jomā 
saskaņā ar LESD 191. pantā minēto 
principu “maksā piesārņotājs” —, kā arī 
prasmju pilnveidi, pārkvalifikāciju, 
apmācību un sociālo infrastruktūru, tostarp 
sociālos mājokļus. Infrastruktūras 
attīstīšana var ietvert arī risinājumus, kas 
sekmē noturību pret katastrofām. 
Priekšroka būtu jādod visaptverošu 
investīciju pieejai, jo īpaši teritorijās ar 
svarīgām vajadzībām saistībā ar 
pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
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ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kuri 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu identificēt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomiku, 
PSAM būtu jāaptver plašs investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalsta mehānismiem būtu 
jāizvairās no turpmākas ekonomisko 
atšķirību palielināšanās starp ES 
reģioniem un tā vietā jākoncentrējas uz 
visu ES iedzīvotāju sociālās kohēzijas 
stiprināšanu. PSAM var atbalstīt 
investīcijas enerģētikas un transporta 
infrastruktūrā, centralizētās siltumapgādes 
tīklos, zaļajā mobilitātē, viedā atkritumu 
apsaimniekošanā, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumos, tostarp 
ēku atjaunošanā un pārbūvē, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, tostarp sociālos mājokļus. 
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ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kuri 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās, kā arī radīt ilgtermiņa 
darbvietu iespējas ekonomikas 
pārstrukturēšanas visvairāk skartajiem 
darba ņēmējiem. Lai varētu identificēt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomiku, 
PSAM būtu jāaptver plašs investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz segt sociālās, 
profesionālās un ekonomiskās attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā, kā 
izklāstīts taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos. PSAM var atbalstīt 
investīcijas enerģētikas un transporta 
infrastruktūrā, centralizētās siltumapgādes 
tīklos, mobilitātē, viedā atkritumu 
apsaimniekošanā, mazemisiju enerģijā, 
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energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

tostarp no dabasgāzes, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumos, tostarp 
ēku atjaunošanā un pārbūvē, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, tostarp sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kuri 
nepieciešami, lai risinātu enerģētikas 
pārkārtošanas procesā radušos sociālos, 
ekonomiskos un enerģētiskās drošības 
sarežģījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomiku, 
PSAM būtu jāaptver plašs investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. PSAM var atbalstīt investīcijas 
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enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

enerģētikas un transporta infrastruktūrā, 
tādās savienošanas tehnoloģijās saistībā 
ar enerģiju kā gāzes infrastruktūrā, lai 
transportētu atjaunojamu gāzi, piemēram, 
ūdeņradi, centralizētās siltumapgādes 
tīklos, zaļajā mobilitātē, viedā atkritumu 
apsaimniekošanā, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumos, tostarp 
ēku atjaunošanā un pārbūvē, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, pilsētu vides 
infrastruktūru, kultūras un vēstures 
mantojuma aizsardzību, kā arī prasmju 
pilnveidi, pārkvalifikāciju, apmācību un 
sociālo infrastruktūru, tostarp sociālos 
mājokļus. Infrastruktūras attīstīšana var 
ietvert arī risinājumus, kas sekmē noturību 
pret katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kuri 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu identificēt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomiku, 
PSAM būtu jāaptver plašs investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. PSAM var atbalstīt investīcijas 
enerģētikas un transporta infrastruktūrā, 
centralizētajā siltumapgādē, zaļajā 
mobilitātē, viedā atkritumu 
apsaimniekošanā, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumos, tostarp 
ēku atjaunošanā un pārbūvē, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, tostarp sociālos mājokļus. 
Investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, apstrādi, izplatīšanu, 
glabāšanu vai sadedzināšanu, nebūtu 
jāatbalsta. Infrastruktūras attīstīšana var 
ietvert arī risinājumus, kas sekmē noturību 
pret katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Lai pieņemtu 
lēmumu par atbalstu, vienam no 
galvenajiem rādītājiem vajadzētu būt 
jaunizveidoto darbvietu skaitam. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kuri 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu identificēt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomiku, 
PSAM būtu jāaptver plašs investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz gan tieši, gan 
netieši apmierināt attīstības vajadzības 
pārkārtošanās procesā uz klimatneitrālu 
ekonomiku, kā izklāstīts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. PSAM 
var atbalstīt investīcijas, piemēram, 
enerģētikas un transporta infrastruktūrā, 
centralizētās siltumapgādes tīklos, zaļajā 
mobilitātē, viedā atkritumu 
apsaimniekošanā, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumos, tostarp 
ēku atjaunošanā un pārbūvē, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, tostarp sociālos mājokļus, 
nodarbinātības politiku, pasākumus pret 
iedzīvotāju skaita un ekonomiskās 
aktivitātes samazināšanos. Infrastruktūras 
attīstīšana var ietvert arī risinājumus, kas 
sekmē noturību pret katastrofām. 
Priekšroka būtu jādod visaptverošu 
investīciju pieejai, jo īpaši teritorijās ar 
svarīgām vajadzībām saistībā ar 
pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kuri 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
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PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai nodrošinātu, ka PSAM 
neizmanto vides kaitējuma novēršanas 
izmaksu segšanai, kas ir uzņēmuma 
atbildība vides jomā, un lai nekropļotu 
piesārņojuma un citas vidiskās ietekmes 
mazināšanas stimulus, atbalstu 
investīcijām, kas ir saistītas ar teritoriju 
atjaunošanu un dekontamināciju, 
ekosistēmu atjaunošanu un 
pārprofilēšanas projektiem, izmanto tikai 
kā pēdējo iespēju, ja nevienu uzņēmumu 
nevar juridiski piespiest finansēt šādas 
darbības saskaņā ar LESD 191. pantā 
noteikto principu “piesārņotājs maksā”.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai izvairītos no balasta aktīviem 
un nodrošinātu, ka publiskais 
finansējums tiek izmantots 
visrentablākajā iespējamā veidā, 
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saņēmējprojektiem jābūt ar ilglaicīgu zaļo 
ietekmi un ilgtspējīgiem un jāveicina 
klimatneitralitātes sasniegšana līdz 2050. 
gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Pārkārtošanās uz klimatneitralitāti 
ietver arī jaunas ekonomiskas iespējas. 
Pārkārtošanās uz ekonomiku, kuras 
pamatā ir atjaunojamie energoresursi, ir 
ievērojams darbvietu radīšanas 
potenciāls, kas galu galā var paaugstināt 
nodarbinātības līmeni teritorijās, kuras 
pašlaik ir atkarīgas no fosilā kurināmā. 
Pāreja uz atjaunojamo energoresursu 
enerģiju var dot iespēju vietējām 
kopienām kļūt par enerģētikas 
pārkārtošanas aktīvām dalībniecēm un 
noteicējām un pāriet no vienas nozares 
modeļa uz daudznozaru modeli. Jo īpaši 
bijušo raktuvju pārveidošana par 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražotnēm un atjaunojamo energoresursu 
enerģijas infrastruktūras izbūve šādās 
vietās vai apkārtnē esošās teritorijās var 
pēc ieguves nozares slēgšanas šajās 
kopienās radīt zaļās darbvietas. Turklāt 
šāda pārveide var veicināt enerģētisko 
drošību un noturību, pamatojoties uz 
decentralizētas energosistēmas modeli.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Mikuláš Peksa
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, ka PSAM sekmē sieviešu un 
vīriešu līdztiesības ievērošanu un 
veicināšanu saskaņā ar LESD 8. pantu. 
Visos darbības programmu aspektos un 
visos — sagatavošanas, uzraudzības, 
īstenošanas un novērtēšanas — posmos 
būtu savlaicīgi un saskaņoti jāņem vērā 
dzimumu vienlīdzības mērķi un sieviešu 
ekonomiskā neatkarība.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ir gaidāms, ka 250 000 000 EUR no 
PSAM dotācijas elementa saskaņā ar jauno 
DFS priekšlikumu tiks finansēti no ES 
budžeta, un ikgadējā budžeta procedūrā 
tiem būtu jāveido galvenā atsauces summa 
Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. 
gada 2. decembra Iestāžu nolīguma par 
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību1317. punkta nozīmē.

(8) Ir gaidāms, ka 350 000 000 EUR no 
PSAM dotācijas elementa saskaņā ar jauno 
DFS priekšlikumu tiks finansēti no ES 
budžeta, un ikgadējā budžeta procedūrā 
tiem būtu jāveido galvenā atsauces summa 
Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. 
gada 2. decembra Iestāžu nolīguma par 
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību13 
17. punkta nozīmē.

_________________ _________________
13 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 OV C 373, 20.12.2013, 1. lpp.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC
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Or. en

Grozījums Nr. 41
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. 
Pēc šī datuma dotācijas elementam 
pieejamie atlikušie resursi būtu 
jānodrošina bez jebkādām iepriekš 
piešķirtām nacionālajām daļām un 
atbilstoši konkurences principam ES 
līmenī, vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro, noteikšanai, 
pamatojoties uz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda regulā ierosināto sadales koeficientu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 

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

valstu piešķīrumu ietvaros, darba 
programmā un uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus būtu jānosaka konkrēti 
atbilstības nosacījumi un piešķiršanas 
kritēriji. Šādos atbilstības nosacījumos un 
piešķiršanas kritērijos būtu jāņem vērā 
attiecīgie kritēriji, kas noteikti ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes ... Regulu (ES) 
.../... [Regula par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], 
konkrētā projekta spēja sasniegt taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstītos mērķus un apmierināt tajos 
aprakstītās attīstības vajadzības, 
ieguldījums klimatiskajā pārkārtošanā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sira Rego, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 

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

izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns un kuras 
ir apliecinājušas skaidru apņemšanos pēc 
iespējas drīzāk panākt klimatneitralitāti. 
Darba programmā un uzaicinājumos 
iesniegt priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 46
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Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas nerada 
pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, lai tie 
būtu finansiāli dzīvotspējīgi, un tie būtu 
jāfinansē tikai ar aizdevumiem, kas sniegti 
atbilstoši tirgus noteikumiem. Pašu 
ieņēmumiem būtu jāatbilst ieņēmumiem 
(izņemot budžeta pārnesumus), ko tieši 
rada projektā īstenotās darbības, piemēram, 
tirdzniecība, nodevas vai maksas un 
papildu uzkrājumi, ko rada esošo aktīvu 
uzlabošana.

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz ne tikai projektiem, kas nerada 
pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, lai tie 
būtu finansiāli dzīvotspējīgi un finansēti ar 
aizdevumiem, kas sniegti atbilstoši tirgus 
noteikumiem, bet arī publiskiem 
dzīvotspējīgiem projektiem. Pašu 
ieņēmumiem būtu jāatbilst ieņēmumiem 
(izņemot budžeta pārvietojumus), ko tieši 
rada projektā īstenotās darbības, piemēram, 
tirdzniecība, nodevas vai maksas un 
papildu uzkrājumi, ko rada esošo aktīvu 
uzlabošana.

Or. en

Pamatojums

Mēs noraidām domu, ka tikai “ekonomiski dzīvotnespējīgiem” projektiem vajadzētu būt 
atbilstīgiem. Privātajam sektoram nav jābūt monopolam uz rentabliem projektiem.

Grozījums Nr. 47
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tā kā dotācijas elementam būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu reģionu dažādās 
attīstības vajadzības, šāds atbalsts būtu 
jāmodulē. Ņemot vērā, ka publiskā sektora 
struktūrām mazāk attīstītajos reģionos, kā 
noteikts Regulas [jaunā KNR] 102. panta 
2. punktā, parasti ir vājākas publisko 
investīciju spējas, dotācijas likmēm, ko 
piemēro šādām struktūrām izsniegtajiem 
aizdevumiem, vajadzētu būt salīdzinoši 
augstākām.

(16) Tā kā dotācijas elementam būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu reģionu dažādās 
attīstības vajadzības, šāds atbalsts būtu 
jāmodulē. Ņemot vērā, ka publiskā sektora 
struktūrām mazāk attīstītajos reģionos, kā 
noteikts Regulas [jaunā KNR] 102. panta 
2. punktā, parasti ir vājākas publisko 
investīciju spējas, dotācijas likmēm, ko 
piemēro šādām struktūrām izsniegtajiem 
aizdevumiem, vajadzētu būt salīdzinoši 
augstākām. Aizdevumi PSAM ietvaros 
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nebūtu jāņem vērā, aprēķinot Eiropas 
pusgada kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
grūtības atbalstīt investīcijas, kas dod 
labumu teritorijām, kuras visvairāk skar 
klimatiskā un enerģētikas pārkārtošanās, 
bet nerada pietiekamas pašu ieņēmumu 
plūsmas, un ko projekta virzītājs 
nefinansētu tajā pašā laikposmā vai tādā 
pašā apmērā bez dotāciju atbalsta 
elementa no ES budžeta un vajadzības pēc 
saskanīgas īstenošanas satvara tiešā 
pārvaldībā. Tā kā minētos mērķus var 
labāk sasniegt ES līmenī, ES var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā paredzēts publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”), ar kuru 
atbalsta publiskā sektora struktūras, 
apvienojot dotācijas no ES budžeta ar 
finanšu partneru piešķirtiem 
aizdevumiem, un ir noteikti PSAM mērķi. 
Tajā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz 
PSAM ietvaros sniegtā ES atbalsta 
dotācijas elementu, jo īpaši aptverot tā 
budžetu laikposmam no 2021. gada līdz 
2027. gadam, ES atbalsta veidus un 
atbilstības noteikumus.

Šajā regulā paredzēts publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”), ar kuru 
atbalsta publiskā sektora struktūras, 
apvienojot dotācijas no ES budžeta ar 
aizdevumiem, ko finanšu partneri piešķir 
saskaņā ar EIB noteikumiem, aizdošanas 
politiku un procedūrām, un ir noteikti 
PSAM mērķi. Tajā ir paredzēti noteikumi 
attiecībā uz PSAM ietvaros sniegtā ES 
atbalsta dotācijas elementu, jo īpaši 
aptverot tā budžetu laikposmam no 2021. 
gada līdz 2027. gadam, ES atbalsta veidus 
un atbilstības noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz ES 
2030. gada klimata mērķrādītāju, kas 
paredz vēlākais līdz 2040. gadam izveidot 
klimatneitrālu, vides ziņā ilgtspējīgu, 
pilnībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem balstītu, resursefektīvu 
un energoefektīvu ES aprites ekonomiku.

PSAM ne tieši, ne netieši neatbalsta 
investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu, transportēšanu 
vai sadedzināšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin 
Cseh, Susana Solís Pérez

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz ES 
2030. gada klimata un enerģētikas 
mērķrādītājiem, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
.../... [ar ko izveido satvaru klimata 
neitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata 
tiesību akts)], un klimata un oglekļa ziņā 
neitrālu ES ekonomiku līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kas 
noteiktas Regulas [TPF regula] 7. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
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Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
ekonomiskām un enerģētiskās drošības 
problēmām, kas izriet no enerģētikas 
pārkārtošanas procesa.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. “saņēmējs” ir publiskā sektora 
tiesību subjekts, kas kādā dalībvalstī ir 
izveidots kā publisko tiesību subjekts vai 
publiska struktūra, uz kuru attiecas 
privāttiesības, kurai uzticēts sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevums un ar kuru PSAM 
ietvaros ir parakstīts dotācijas nolīgums; 
publiskā un privātā sektora partnerības 
nevar uzskatīt par “saņēmēju”;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

tiesību subjekts, kas kādā dalībvalstī ir 
izveidots kā publisko tiesību subjekts vai 
privāttiesību struktūra, kurai uzticēts 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevums, vai 
valsts uzņēmums, ar kuru PSAM ietvaros 
ir parakstīts dotācijas nolīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. “finanšu partneri” ir EIB vai citas 
starptautiskas finanšu iestādes, valsts 
attīstību veicinošas bankas un finanšu 
iestādes, ar kurām Komisija paraksta 
administratīvu nolīgumu, pilnībā ievērojot 
EIB noteikumus par aizdevumu politiku 
un procedūrām, lai nodrošinātu pēc 
iespējas augstāku sadarbības līmeni 
PSAM ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 58
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 59
Eva Maydell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a “papildināmība” ir atbalsts 
projektiem, kuri nerada investīciju 
izmaksu segšanai pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu un kuri veicina 3. 
pantā noteikto vispārējo mērķu 
sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

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

6.a “papildināmība” ir atbalsts 
projektiem, kuri nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu un kuri netiktu 
finansēti bez dotācijas atbalsta elementa 
no ES budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b “nenodari būtisku kaitējumu” 
nozīmē atturēties no “būtiska kaitējuma” 
nodarīšanas, kā definēts Regulas (ES) 
2020/852 [Taksonomijas regula] 
17. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas un 
izmantot iespējas, ko rada pārkārtošanās uz 
ES 2030. gada klimata un enerģētikas 
mērķrādītāju un klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, kurus 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
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Regulas [TPF regula] 7. pantu, saskaņā ar 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ANO IAM 
un Parīzes nolīguma mērķiem, kā arī 
Regulas (ES) 2020/852 [Taksonomijas 
regula] 18. pantā definētajām minimuma 
aizsargpasākumu procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, 
Susana Solís Pérez

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, kurus 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu, un veicināt 
ES politikas mērķu, jo īpaši ES 
2030. gada mērķrādītāju, sasniegšanu 
klimata un enerģētikas jomā un 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ES līdz 2050. gadam 
īstenošanu saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem un reaģējot uz nepieciešamību 
stiprināt konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Eva Maydell

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 65
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 66
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 



PE657.176v01-00 34/59 AM\1212346LV.docx

LV

attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu finansēti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

attīstības vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri samazina mūsu 
vidiskās pēdas nospiedumu saskaņā ar 
klimata mērķrādītājiem, vienlaikus 
nodrošinot ilgtermiņa ilgtspējīgu 
nodarbinātību, bet paši nerada pietiekamu 
ieņēmumu plūsmu un kuri netiktu finansēti 
bez dotācijas atbalsta elementa no ES 
budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 

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

projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kurus 
tādējādi projekta virzītājs nefinansētu 
tādā pašā termiņā vai apmērā bez 
dotācijas atbalsta elementa no ES budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 70
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot papildu resursus, kas ES 
budžetā piešķirti laikposmam no 2021. 
gada līdz 2027. gadam, PSAM ietvaros 
sniegtā atbalsta dotācijas elementu finansē 
no:

1. Neskarot papildu resursus, kas ES 
budžetā piešķirti laikposmam no 
2021. gada līdz 2027. gadam, PSAM 
ietvaros nodrošināto dotācijas elementu un 
konsultatīvo atbalstu finansē no:

Or. en



PE657.176v01-00 36/59 AM\1212346LV.docx

LV

Grozījums Nr. 71
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ES budžeta resursiem 250 000 000 
EUR apmērā faktiskajās cenās un

(a) ES budžeta resursiem 350 000 000 
EUR apmērā faktiskajās cenās un

Or. en

Pamatojums

Resursiem jābūt dāsnākiem un nevis galvenokārt balstītiem uz sagaidāmo peļņu no 
neizlietotajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 72
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ES budžeta resursiem 250 000 000 
EUR apmērā faktiskajās cenās un

(a) ES budžeta resursiem 300 000 000 
EUR apmērā 2018. gada cenās un

Or. en

Grozījums Nr. 73
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 
minēti 2. punktā, ne vairāk kā 1 275 000 
000 EUR apmērā faktiskajās cenās.

(b) piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 
minēti 2. punktā, ne vairāk kā 1 275 000 
000 EUR apmērā 2018. gada cenās.
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Or. en

Grozījums Nr. 74
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Summu, nepārsniedzot 2 % no 1. 
punktā minētajiem resursiem, var izmantot 
tehniskai un administratīvai palīdzībai 
PSAM īstenošanā, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, arī 
uzņēmumu informācijas un tehnoloģiju 
sistēmām, kā arī finanšu partneru 
administratīvajiem izdevumiem un 
maksām.

5. Summu, nepārsniedzot 2 % no 
1. punktā minētajiem resursiem, var 
izmantot tehniskai un administratīvai 
palīdzībai PSAM īstenošanā, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, arī 
uzņēmumu informācijas un tehnoloģiju 
sistēmām, kā arī finanšu partneru 
administratīvajiem izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Resursus, kas iekļauti 1. punktā 
minētajos resursos, nepārsniedzot 25 000 
000 EUR, sniedz 3. panta 3. punktā 
noteiktajām darbībām.

6. Resursus, kas iekļauti 1. punktā 
minētajos resursos, nepārsniedzot 25 000 
000 EUR, sniedz 3. panta 3. punktā 
noteiktajām darbībām, un uz tiem 
neattiecina ex ante piešķīrumus valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Maria Spyraki
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 4. panta 1. punktā minētos 
resursus pēc 4. panta 5. punktā minētajiem 
tehniskajiem un administratīvajiem 
izdevumiem paredzētā uzkrājuma 
atskaitīšanas izmanto projektu 
finansēšanai saskaņā ar 2. un 3. punktu.

1. Regulas 4. panta 1. punktā minētos 
resursus pēc tam, kad ir atskaitīti 4. panta 
6. punktā minētie resursi un 4. panta 
5. punktā minētajiem tehniskajiem un 
administratīvajiem izdevumiem 
paredzētais uzkrājums, izmanto projektu 
finansēšanai saskaņā ar 2. un 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar ne vēlāk kā 2024. 
gada 31. decembrī izsludinātiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
ES atbalsts, kas piešķirts atbalsttiesīgiem 
projektiem kādā dalībvalstī, nepārsniedz 
nacionālās daļas, kas noteiktas lēmumā, 
kurš Komisijai jāpieņem saskaņā ar 4. 
punktu.

2. ES atbalsts, kas piešķirts 
atbalsttiesīgiem projektiem kādā 
dalībvalstī, nepārsniedz nacionālās daļas, 
kas noteiktas lēmumā, kurš Komisijai 
jāpieņem saskaņā ar 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Mēs noraidām iespēju piešķirt TPF līdzekļus uz konkurences pamata. TPF ir solidaritātes 
instruments, kas paredzēts, lai veicinātu Eiropas kohēziju, nevis palielinātu nevienlīdzību 
starp reģioniem.

Grozījums Nr. 78
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
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6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz 
bez jebkādām iepriekš piešķirtām 
nacionālajām daļām un saskaņā ar 
konkurences principu ES līmenī, līdz ir 
izsmelti atlikušie resursi. Piešķirot šādas 
dotācijas, ņem vērā vajadzību nodrošināt 
investīciju prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no resursiem, kas minēti šīs 
regulas 4. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

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

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot deleģēto aktu, kurā pēc Regulas 
[TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas kārtība ir saskaņā ar Finanšu 
regulu, piešķirot Komisijai nepieciešamās 
tiesības un piekļuvi ad hoc revīzijām, 
Eiropas Revīzijas palātai (ERP) attiecībā 
uz obligāto ikgadējo revīzijas ziņojumu, 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) attiecībā uz administratīvām 
izmeklēšanām un Eiropas Prokuratūrai 
(EPPO) attiecībā uz 
kriminālizmeklēšanām.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM ietvaros ES atbalstu ir tiesīgi 
saņemt tikai projekti, kas veicina 3. pantā 

PSAM neizmanto tādu darbību 
atbalstīšanai, kuras ir izslēgtas saskaņā ar 
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minēto mērķu sasniegšanu un atbilst 
visiem turpmāk izklāstītajiem 
nosacījumiem:

Regulas [TPF regula] [5]. pantu.

PSAM ietvaros ES atbalstu ir tiesīgi 
saņemt tikai tie projekti, kas veicina 
3. pantā minēto mērķu sasniegšanu un 
atbilst visiem turpmāk izklāstītajiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 83
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz ES 2030. gada 
mērķrādītājiem klimata un enerģētikas 
jomā un uz klimatneitrālu ekonomiku ES 
līdz 2050. gadam, un veicina taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minēto 
teritoriju mērķu īstenošanu un vajadzību 
apmierināšanu, pat ja tie neatrodas šādās 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

tādu nopietnu sociālu, ekonomisku, 
darbaspēka vai vidisku problēmu 
risināšanu, ko izraisa pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku, un dod labumu 
visvairāk skartajām taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja tie neatrodas šādās 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 86
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku un 
enerģētiskās drošības problēmu risināšanu, 
ko izraisa enerģētikas pārkārtošana, un 
dod labumu taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minētām teritorijām, 
pat ja tie neatrodas šādās teritorijās;
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teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) atkāpjoties no 1. punkta 
b) apakšpunkta, attiecībā uz projektiem, 
kas saņem ES atbalstu PSAM ietvaros, ir 
iespējams saņemt arī konsultatīvo un 
tehnisko palīdzību to sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā no citām ES 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) projektu īstenotāji var pierādīt, ka 
projekti “nenodara būtisku kaitējumu”, 
neizraisa iesīksti oglekļietilpīgos aktīvos 
un nekavē bezoglekļa alternatīvu 
ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Eva Maydell
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) projekti nesaņem atbalstu no citām 
ES programmām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 90
Maria Spyraki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) projekti nesaņem atbalstu no citām 
ES programmām;

(b) projektu izmaksas, kas saistītas ar 
dotācijas summu, ja tāda ir paredzēta, 
netiek atbalstītas nevienā citā ES 
programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) PSAM neizmanto tādu darbību 
atbalstīšanai, kuras ir izslēgtas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. .../... [TPF regula] 
[5]. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kas ļautu tos finansēt 
bez ES atbalsta.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 93
Eva Maydell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kas ļautu tos finansēt 
bez ES atbalsta.

(d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kas ļautu tos finansēt 
bez ES atbalsta tādā pašā termiņā vai 
apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) projektu blakusproduktus, 
piemēram, pētījumus, programmatūras 
rīkus un arhitektūras plānus, izstrādā 
saskaņā ar atvērtā pirmkoda principu un 
dara pieejamus sabiedrībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 95
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu Komisija var apstiprināt 
projektus, kas nodrošina diversifikāciju 
un energoapgādes drošību ar pagaidu 
energonesēju un kas jau ir apstiprināti 
Taisnīgas pārkārtošanās fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Saskaņā ar Finanšu regulas 129. pantu 
jebkura persona vai subjekts, kas saņem 
ES līdzekļus, pilnībā sadarbojas ES 
finanšu interešu aizsardzībā un kā 
nosacījumu līdzekļu saņemšanai piešķir 
atbildīgajam kredītrīkotājam 
nepieciešamās tiesības un piekļuvi. Tikai 
tās dalībvalstis, kas piedalās ciešākā 
sadarbībā saskaņā ar Regulu (ES) 
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2017/1939, ar ko nosaka Eiropas 
Prokuratūras (EPPO) pilnvaras, ir 
tiesīgas saņemt dotācijas un aizdevumus 
no PSAM.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Izabela-Helena Kloc

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neatkarīgi no Finanšu regulas 197. pantā 
minētajiem kritērijiem par potenciālu 
saņēmēju saskaņā ar šo Regulu ir tiesīgi 
pieteikties tikai tiesību subjekti, kas kādā 
dalībvalstī ir izveidoti kā publisko tiesību 
subjekti vai kā privāttiesību struktūras, 
kurām uzticēta publiskā un privātā sektora 
partnerības (PPP) vai kāda cita 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevuma 
īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dotācijas summa nepārsniedz 30 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 40 % no 
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finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus Finanšu regulas 131. panta 
4. punktā minētajam pamatojumam un pēc 
apspriešanās ar finanšu partneri dotācijas 
summu var apturēt, samazināt vai 
Komisija var vienpusēji izbeigt dotācijas 
nolīgumu ar šādiem nosacījumiem:

a) samazinājumus piemēro, ja divu gadu 
laikā no dotācijas nolīguma parakstīšanas 
datuma nav parakstīts ekonomiski 
nozīmīgākais piegādes, darbu vai 
pakalpojumu līgums un saskaņā ar 
dotācijas nolīgumu vai aizdevuma 
nolīgumu ir paredzēts slēgt šādu līgumu;
b) apturēšanu piemēro, ja atbildīgās ES 
struktūras, proti, OLAF vai EPPO, veic 
administratīvu izmeklēšanu vai 
kriminālizmeklēšanu;
c) izbeigšanu piemēro, ja atbildīgo ES 
struktūru veiktajās revīzijās vai 
izmeklēšanās tiek secināts, ka ir 
pierādījumi par līdzekļu nepareizu 
pārvaldību, piemēram, krāpšanu, 
korupciju vai lielu kļūdu īpatsvaru;
d) izbeigšanu piemēro, ja kāda no ES 
iestādēm secina, ka dalībvalstīs vai 
reģionā, kas saņem ES līdzekļus, dotācijas 
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vai aizdevumus, pastāv atkārtoti vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskumu.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ES atbalsts tiek apvienots ar 
aizdevumu shēmām un piegādes, darbu 
vai pakalpojumu līgumus slēgt nav 
paredzēts, 1. punktu nepiemēro.

svītrots

Šādos gadījumos un pēc apspriešanās ar 
finanšu partneri dotācijas summu var 
samazināt vai dotācijas nolīgumu var 
izbeigt un jebkādas saistītas izmaksātās 
summas var atgūt saskaņā ar dotācijas 
nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādos gadījumos un pēc apspriešanās ar 
finanšu partneri dotācijas summu var 
samazināt vai dotācijas nolīgumu var 
izbeigt un jebkādas saistītas izmaksātās 
summas var atgūt saskaņā ar dotācijas 
nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem.

Šādos gadījumos visas saistītās izmaksātās 
summas pēc Komisijas noteiktās 
samazināšanas, apturēšanas vai 
izbeigšanas, bez liekas kavēšanās atgūst.

Or. en



PE657.176v01-00 50/59 AM\1212346LV.docx

LV

Grozījums Nr. 102
Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsultatīvo atbalstu saskaņā ar šo 
regulu īsteno netiešā pārvaldībā saskaņā ar 
konsultāciju centrua InvestEU 
noteikumiem un īstenošanas metodēm, kas 
noteikti Regulas [InvestEU regula] [20.] 
pantā.

1. Konsultatīvo atbalstu saskaņā ar šo 
regulu īsteno netiešā pārvaldībā saskaņā ar 
Konsultāciju centra InvestEU 
noteikumiem un īstenošanas metodēm, kas 
noteikti Regulas [InvestEU regula] 
[20.] pantā, un uz to neattiecina ex ante 
piešķīrumus valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM īsteno ar darba programmām, kas 
izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās nosaka resursu, 
ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij saskaņā 
ar šīs regulas 4. panta 1. punktu un 6. panta 
2. punktu.

Komisija atbilstoši 17. pantam pieņem 
deleģētos aktus, lai izstrādātu darba 
programmas saskaņā ar Finanšu regulas 
110. pantu. Darba programmās precizē 
kritērijus un atbilstības nosacījumus 
projektu atlasei un prioritizēšanai. 
Kritērijos ņem vērā projekta ieguldījumu 
to mērķu sasniegšanā un vajadzību 
apmierināšanā, kas noteikti teritoriālajos 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, kā arī 
ieguldījumu ES klimata un enerģētikas 
2030. gada mērķrādītāju un 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā, kā 
arī attiecīgos kritērijus, kas noteikti 
[Taksonomijas regulā]. Darba 
programmās nosaka resursu, ietverot 
jebkādu papildu resursu, nacionālās daļas 
katrai dalībvalstij saskaņā ar šīs regulas 
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4. panta 1. punktu un 6. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM īsteno ar darba programmām, kas 
izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās nosaka resursu, 
ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij 
saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. punktu 
un 6. panta 2. punktu.

PSAM īsteno ar gada darba programmām, 
kas izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 
110. pantu. Darba programmas ar deleģēto 
aktu pieņem Komisija. Šādus deleģētos 
aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 
17. pantu. Darba programmās izklāsta 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, 
tostarp iespēju uzņemties saistības par 
visām nacionālajām daļām līdz 
2024. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija nosacījumus un procedūras tādu 
finanšu partneru atlasei, kas nav EIB, 
paredz īstenošanas aktā saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantā 
minēto procedūru.
Finanšu partneru, kuri nav EIB, atlasē 
piemērojamie atbilstības nosacījumi 
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atspoguļo PSAM mērķus.
Atlasot finanšu partnerus, Komisija jo 
īpaši ņem vērā to spēju:
a) maksimāli palielināt ES galvojuma 
ietekmi ar pašu resursu palīdzību;
b) nodrošināt pienācīgu PSAM 
ģeogrāfisko diversifikāciju un darīt 
iespējamu mazāku projektu finansēšanu;
c) pilnībā īstenot Finanšu regulas 
155. panta 2. punkta un 155. panta 
3. punkta prasības, kas saistītas ar 
nodokļu apiešanu, krāpšanu nodokļu 
jomā, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, terorisma finansēšanu un 
jurisdikcijām, kas nesadarbojas;
d) nodrošināt pārredzamību un publisku 
piekļuvi informācijai par katru projektu; 
e) nodrošināt aizdošanas politikas 
atbilstību ES 2030. gada mērķiem klimata 
un enerģētikas jomā un 
klimatneitralitātes mērķim;
f) integrēt vides, klimata, sociālo un 
pārvaldības faktoru analīzi projektu atlasē 
un vērtēšanā; Komisija publicē atlases 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a PSAM ietvaros finansētajiem 
projektiem piemēro klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas pārbaudes un 
izsekošanu, lai līdz minimumam 
samazinātu negatīvo ietekmi un 
maksimāli palielinātu ieguvumus klimata, 
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vides un sociālajā dimensijā saskaņā ar 
ES klimata mērķiem. Šajā nolūkā 
subjekti, kuri pieprasa finansējumu, 
iesniedz pietiekamu informāciju, 
pamatojoties uz norādēm, kas jāizstrādā 
Komisijai. Projektus, kas nepārsniedz 
noteiktu lielumu, kurš ir definēts norādēs, 
atbrīvo no minētajām pārbaudēm.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Pārredzamība

1. Saņēmēji plašas sabiedrības interesēs 
nodrošina maksimālu pārredzamību 
attiecībā uz darbībām un finanšu 
plūsmām saskaņā ar šo instrumentu, 
tostarp finanšu saņēmēju publiskošanu 
tiešsaistē mašīnlasāmā formātā;
2. Saņēmēji saskaņā ar Direktīvu (ES) 
2019/1024 par atvērtajiem datiem un 
publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanu publisko visu attiecīgo 
informāciju par saviem projektiem 
standartizētā un salīdzināmā atvērtā un 
mašīnlasāmā formātā oficiālā publiski 
pieejamā reģistrā, tostarp, bet ne tikai: 
projektu priekšlikumus, deklarāciju par 
interešu konflikta neesamību, sanāksmju 
protokolus, ietekmes novērtējumus, 
līgumus, novērtējuma un revīzijas 
ziņojumus, kā arī visus publiskos 
iepirkumus publicē ES Atvērto datu 
portālā;
3. Visiem publicētajiem datiem jābūt 
pieejamiem neierobežotu laiku. Eiropas 
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Savienības iestādēm un dalībvalstīm 
jāpiedāvā sadarbība loģistikas 
pasākumos, lai visi šie dati būtu pieejami 
plašai sabiedrībai pat pēc tam, kad 
atbalsta saņēmējs vairs nepastāv.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2025. gada 30. jūnijam, kad 
vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni. Novērtējumā parāda arī to, kā 
PSAM ietvaros sniegtais ES atbalsts ir 
palīdzējis sasniegt ES ilgtspējas politikas 
mērķus, jo īpaši 2030. gada klimata un 
enerģētikas mērķrādītājus, un 
pārkārtoties uz klimatneitrālām 
ekonomikām vēlākais līdz 2040. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2025. gada 30. jūnijam, kad 

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2025. gada 30. jūnijam, kad 



AM\1212346LV.docx 55/59 PE657.176v01-00

LV

vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni.

vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni, jo īpaši attiecībā uz papildināmību.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Novērtējumā analizē arī to, kā 
PSAM ietvaros sniegtais ES atbalsts ir 
palīdzējis sasniegt ES ilgtspējas politikas 
mērķus, jo īpaši ES 2030. gada 
mērķrādītājus klimata un enerģētikas 
jomā un mērķi pārkārtoties uz 
klimatneitrālu ekonomiku Eiropas 
Savienībā līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Finanšu regulas 127. 
pantu vispārēja ticamības apliecinājuma 
pamatā ir personu vai subjektu, arī tādu, 
kas nav Eiropas Savienības iestāžu vai 
struktūru pilnvarotās personas vai 

1. Saskaņā ar LESD 287. pantu 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju par 
PSAM ietvaros sniegtā ES atbalsta 
izmantošanu. Papildus obligātajam 
ikgadējam revīzijas ziņojumam Eiropas 
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subjekti, veiktas revīzijas par PSAM 
ietvaros sniegtā ES atbalsta izmantošanu.

Revīzijas palāta izdod īpašu ziņojumu par 
PSAM īstenošanu [... gadus] pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu partneri Komisijai un 
jebkuriem norīkotiem revidentiem sniedz 
visus pieejamos dokumentus, kas abām 
minētajām iestādēm ir nepieciešami savu 
pienākumu veikšanai.

2. Finanšu partneri un saņēmēji 
Komisijai, Eiropas Revīzijas palātai un 
jebkuriem citiem norīkotiem revidentiem 
sniedz visus pieejamos dokumentus un 
informāciju, kas abām minētajām iestādēm 
ir nepieciešami savu pienākumu veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Mikuláš Peksa
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Finanšu partneri atklāj visu 
attiecīgo informāciju, tostarp 
galasaņēmējus, par katru finansēto 
projektu un dara šo informāciju publiski 
pieejamu savā tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Mikuláš Peksa
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija pēc iesniegšanas dara 
publiski pieejamus visus atzinumus, kas 
sniegti par projektiem, kuri 
atlasīti/finansēti PSAM ietvaros, saskaņā 
ar EIB statūtu 19. pantā paredzēto 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
I pielikums – A punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments (EISI): Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. 
decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, groza Regulu 
(ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 
(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kas 
grozīta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu 
(ES) Nr. 2015/1017 par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru un Eiropas 
Investīciju projektu portālu, ar ko groza 
Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 
1316/2013 — Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. 
lpp.).

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
I pielikums – C punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Eiropas infrastruktūras 
savienošanas parāda instruments (EISI 
PI): Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 
1316/2013, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 
913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 
680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 
(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 117
Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Samazinātās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas

7. Samazinātās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, ja iespējams veikt aprēķinus

Or. en

Grozījums Nr. 118
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Saglabāto darbvietu skaits

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Jaunradīto darbvietu skaits

Or. en

Grozījums Nr. 120
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c Ietekme uz atbalstītās teritorijas 
IKP

Or. en


