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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

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

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

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

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

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a „Noturība” ir Eiropas 
ekonomikas, lauksaimniecības un 
rūpniecības spēja vienotajā tirgū saražot 
visas nepieciešamās preces, un tā garantē 
Eiropas Savienības stratēģisko 
autonomiju un stiprina neatkarību no 
trešām valstīm, kas ir vajadzīga, lai 
nodrošinātu Eiropas sabiedrību 
stabilitātei vajadzīgos līdzekļus un lai 
izturētu satricinājumus un pastāvīgas 
strukturālas pārmaiņas, ierobežojot 
ietekmi uz nākamajām paaudzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējumu Mehānismam nodrošina 
aizdevumi, kuri būs jāatmaksā, tāpēc 
Atveseļošanas un noturības mehānisms ir 
piemērots tikai tām investīcijām, kas 
paredzētas ienākumu radīšanai nākotnē, 
tā nodrošinot, ka nākamās paaudzes spēj 
attiecīgos līdzekļus atmaksāt.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisms tiek izmantots ar vispārīgu 
mērķi ilgtermiņā garantēt Savienības 
ekonomisko labklājību — tā nodrošinot 
iespēju ātri atmaksāt ar atveseļošanas 
instrumentu saņemtos aizdevumus, 
kuriem nebūtu jākļūst par finansiālu 
slogu nākamajām paaudzēm —, veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un ilgtermiņa 
konkurētspēju, tādēļ uzlabojot dalībvalstu 
noturību un pielāgošanās spēju, mīkstinot 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
atbalstot zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā 
arī nozīmīgākās stratēģijas — proti, 
svarīgus projektus visas Eiropas interesēs 
(IPCEI), Eiropas MVU stratēģiju, aprites 
ekonomiku, pētniecību un inovāciju 
svarīgāko tehnoloģiju jomās, mūsdienīgu 
veselības nozari, aizsardzību un 
migrāciju —, un tā palīdzot atjaunot 
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Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visi neizmantotie līdzekļi tiek 
pilnībā novirzīti tam, lai turpmāk ar 
atveseļošanas instrumentu būtu 
jāaizņemas mazāk.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu 
un tā cenšoties panākt koordināciju un 
sinerģijas veidošanos starp dažādiem 
finansējuma avotiem un visām 
dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis uzskatāmi apliecina, 
ka ar Atveseļošanas un noturības 
mehānisma finansiālo atbalstu īstenotās 
investīcijas nodrošinās vērtības 
veidošanos nākotnē, tā lai nākamās 
paaudzes varētu atmaksāt ar 
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atveseļošanas instrumentu saņemtos 
aizdevumus. Finansējumu nedrīkst 
piešķirt administratīvai darbībai vai 
īstermiņa izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

ca) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprinās nozīmīgākās stratēģijas, proti, 
svarīgus projektus visas Eiropas interesēs 
(IPCEI), Eiropas MVU stratēģiju, aprites 
ekonomiku, pētniecību un inovāciju 
svarīgāko tehnoloģiju jomās, mūsdienīgu 
veselības nozari, aizsardzību un 
migrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plāns ir 
saistīts un saskaņots ar galvenajām ES 
finansēšanas programmām, tādām kā 
pamatprogramma „Apvārsnis Eiropa”, 
programma „Digitālā Eiropa”, Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments, 
struktūrfondi, Kosmosa programma, 
Eiropas Aizsardzības fonds, programma 
InvestEU;

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) uzskatāms apliecinājums tam, ka 
saskaņā ar plānu īstenotās investīcijas būs 
vērstas uz nākamo ekonomikas ciklu un 
būs mērķtiecīgi paredzētas darbībām un 
nozarēm, kas būs visnozīmīgākās grūtību 
pārvarēšanai nākotnē;

Or. en
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Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) skaidrojums par to, kā saskaņā ar 
plānu īstenotās investīcijas nodrošinās 
labklājību ilgtermiņā un vērtības 
veidošanos nākotnē, dodot nākamajām 
paaudzēm iespēju atmaksāt ar 
atveseļošanas instrumentu saņemtos 
aizdevumus, lai finansiālais slogs tām 
būtu pēc iespējas mazāks;

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ce) efektīvi pasākumi, kas nodrošina, 
lai ES finansējums būtu pamanāms un lai 
saņēmēji būtu pārredzami;

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plāns palīdz īstenot ES 
nozīmīgākās stratēģijas, kā norādīts 
15. panta 3. punkta jaunajā 
ca) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai plāns attiecīgā gadījumā sniedz 
vienotu priekšstatu par to, kā tas ir saistīts 
ar citu ES finansējumu, kā norādīts 
15. panta 3. punkta jaunajā 
cb) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) vai plāns būs vērsts uz nākamo 
ekonomikas ciklu un būs mērķtiecīgi 
paredzēts darbībām un nozarēm, kas būs 
visnozīmīgākās grūtību pārvarēšanai 
nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 20

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

bd) vai plāns nodrošinās labklājību 
ilgtermiņā un vērtības veidošanos 
nākotnē, dodot nākamajām paaudzēm 
iespēju atmaksāt ar atveseļošanas 
instrumentu saņemtos aizdevumus, lai 
finansiālais slogs tām būtu pēc iespējas 
mazāks;

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

be) vai plānā ir atbilstoši pasākumi, 
kas nodrošina, lai ES finansējums būtu 
pamanāms un lai saņēmēji būtu 
pārredzami;

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

— Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru zaļināšanu, 
un tādējādi veicinās virsmērķa 
„klimatneitrāla Eiropa līdz 2050. gadam” 
sasniegšanu. Šā novērtējuma pamatā ir 
zinātniska un faktos balstīta analīze, un ir 
ievērota tehnoloģiju neitralitāte;

Or. en
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2.4. vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns radīs ienākumus nākotnē, 
tā nodrošinot, ka nākamās paaudzes spēj 
atmaksāt ar atveseļošanas instrumentu 
saņemtos aizdevumus, vai tas efektīvi 
palīdzēs stiprināt dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu, ES 
stratēģisko autonomiju, ilgtermiņa 
konkurētspēju, kā arī ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 25

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



PE655.918v02-00 14/14 PA\1211916LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un
— atveseļošanas un noturības plāns 
stiprina nozīmīgākās stratēģijas, 
pētniecību un inovāciju svarīgāko 
tehnoloģiju jomās, tas ir vērsts uz nākamo 
ekonomikas ciklu un ir mērķtiecīgi 
paredzēts darbībām un nozarēm, kas būs 
visnozīmīgākās grūtību pārvarēšanai 
nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un
— atveseļošanas un noturības plāns 
nodrošina labklājību ilgtermiņā un 
vērtības veidošanos nākotnē, dodot 
nākamajām paaudzēm iespēju atmaksāt 
ar atveseļošanas instrumentu saņemtos 
aizdevumus, lai finansiālais slogs tām 
būtu pēc iespējas mazāks;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 1. iedaļa – 1.c ievilkums 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un
— atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz stiprināt Savienības stratēģisko 
autonomiju.

Or. en


