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PIELIKUMI
Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,
ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu
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I PIELIKUMS
TAISNĪGAS PĀRKĀRTOŠANĀS FONDA RESURSU PIEŠĶIRŠANAS METODE
Katrai dalībvalstij finanšu līdzekļu apjomu nosaka šādos posmos:
a)

katras dalībvalsts daļu aprēķina kā to daļu svērto kopsummu, ko aprēķina,
pamatojoties uz šādi svērtiem kritērijiem:
i)

siltumnīcefekta gāzu emisija no rūpniecības objektiem NUTS 2. līmeņa
reģionos, kur oglekļa dioksīda emisiju intensitāte, kas noteikta pēc attiecības
starp rūpniecības objektu radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju, kādu dalībvalstis
paziņojušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr. 166/20061 7. pantu, un rūpniecības bruto pievienoto vērtību, divas reizes
pārsniedz ES 27 dalībvalstu vidējo vērtību. Ja minētais līmenis nav pārsniegts
nevienā no konkrētās dalībvalsts NUTS 2. līmeņa reģioniem, vērā tiek ņemta
siltumnīcefekta gāzu emisija no rūpniecības objektiem tajā NUTS 2. līmeņa
reģionā, kurā ir visaugstākā oglekļa dioksīda emisijas intensitāte
(49 % svērums);

ii)

nodarbinātība ogļu un lignīta ieguvē (25 % svērums);

iii)

nodarbinātība rūpniecībā NUTS 2. līmeņa reģionos, kas ņemti vērā
i) apakšpunkta vajadzībām (25 % svērums);

iv)

kūdras ieguve (0,95 % svērums);

v)

degslānekļa ieguve (0,05 % svērums);

b)

piešķīrumi, kas izriet no a) punkta piemērošanas, tiek koriģēti, lai nodrošinātu, ka
neviena dalībvalsts nesaņem summu, kas pārsniedz 2 miljardus EUR. Summas, kas
pārsniedz 2 miljardus EUR par dalībvalsti, tiek pārdalītas proporcionāli visu citu
dalībvalstu piešķīrumiem. Dalībvalstu daļas attiecīgi tiek pārrēķinātas;

c)

dalībvalstu daļas, kas aprēķinātas, piemērojot b) punktu, tiek koriģētas uz leju vai uz
augšu ar koeficientu, kas 1,5 reizes pārsniedz starpību, par kādu attiecīgās dalībvalsts
NKI uz vienu iedzīvotāju (mērot pirktspējas paritātēs) 2015.–2017. gada periodā
pārsniedz vai nesasniedz ES 27 dalībvalstu vidējo NKI uz vienu iedzīvotāju (vidējais
izteikts kā 100 %).

Šī korekcija neattiecas uz dalībvalstīm kurām piešķīrums ir ierobežots atbilstoši b) punktam;
d)

piešķīrumi, kas aprēķināti, piemērojot c) punktu, tiek koriģēti, lai nodrošinātu, ka
galīgais piešķīrums no TPF rezultātā dod vismaz 6 EUR atbalsta intensitāti uz vienu
iedzīvotāju (izteikta, par pamatu ņemot dalībvalsts iedzīvotāju kopskaitu) visā
attiecīgajā periodā.
Summas, kas nodrošina minimālo atbalsta intensitāti, tiek proporcionāli atskaitītas no
visu pārējo dalībvalstu piešķīrumiem, izņemot tās, kurām piešķīrums ir ierobežots
atbilstoši b) punktam.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas
Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un
96/61/EK grozīšanu (OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp).
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Taisnīgas pārkārtošanās fonda piešķīrums ir papildinājums piešķīrumam, kas aprēķināts
saskaņā ar [jaunās KNR priekšlikuma] XXII pielikuma 1.–16. punktu un netiek iekļauts
piešķiršanas bāzē, kurai tiek piemērots [jaunās KNR priekšlikuma] XXII pielikuma 10.–
15. punkts.
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II PIELIKUMS
TAISNĪGAS PĀRKĀRTOŠANĀS TERITORIĀLO PLĀNU VEIDNE
1. Pārkārtošanās procesa izklāsts un visnelabvēlīgāk skarto teritoriju noteikšana
dalībvalstī
Teksta lauks [12 000]

Atsauce: 7. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku atbilstīgi
nacionālo enerģētikas un klimata plānu un citu esošo pārkārtošanās plānu mērķiem, un
sniedz hronoloģisku pārskatu par tādu darbību kā ogļu un lignīta ieguves vai ogļu
izmantošanas elektroenerģijas ražošanā izbeigšanu vai samazināšanu.
Atsauce: 7. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1.2. Norāda, kurās teritorijās gaidāma vissmagākā ietekme, un teritoriju izvēli pamato ar
atbilstošo novērtējumu par ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, pamatojoties uz
1.1. punktā sniegto izklāstu.

2. Pārkārtošanās grūtību novērtējums par katru noteikto teritoriju
2.1. Novērtējums par pārkārtošanās procesa uz klimatneitrālu ekonomiku ekonomisko, sociālo
un teritoriālo ietekmi
Atsauce: 7. panta 2. punkta c) apakšpunkts

Teksta lauks [12 000]

Norāda skartās saimnieciskās darbības un rūpniecības nozares, izšķirot:
- sarūkošās nozares, kurās saistībā ar pārkārtošanos ir paredzama darbību izbeigšana vai
būtiska samazināšana, iekļaujot atbilstošu hronoloģisku pārskatu,
- nozares, kas pārkārtojas un kurās paredzama darbību, procesu un tiešo rezultātu pārveide.
Par katru no abām nozarēm:
- paredzētais zaudēto darbvietu skaits un pārkvalificēšanas vajadzības, ņemot vērā prasmju
prognozes,
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- ekonomikas diversificēšanas potenciāls un attīstības iespējas.

2.2. Attīstības vajadzības un mērķi līdz 2030. gadam, lai panāktu klimatneitralitāti.
Atsauce: 7. panta 2. punkta d) apakšpunkts

Teksta lauks [6000]

- Attīstības vajadzības, lai varētu risināt pārkārtošanās grūtības,
- mērķi un rezultāti, kas paredzami, īstenojot TPF prioritāti.
2.3. Saskanība ar citām nacionālajām, reģionālajām vai teritoriālajām stratēģijām un plāniem
Atsauce: 7. panta 2. punkta e) apakšpunkts

Teksta lauks [6000]
- Pārdomātas specializācijas stratēģijas,
- teritoriālas stratēģijas, kas minētas Regulas (ES) [jaunās KNR] 23. pantā,
- citi reģionālie vai nacionālie attīstības plāni.

2.4. Paredzēto darbību veidi

Teksta lauks [12 000]
Atsauce: 7. panta 2. punkta g) apakšpunkts

- Plānoto darbību veidi un to paredzamais devums klimatiskās pārkārtošanās ietekmes
mazināšanā
Atsauce: 7. panta 2. punkta h) apakšpunkts

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts ienesīgām investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU:
- šādu darbību un uzņēmumu izsmeļošs saraksts un par katru no tiem – pamatojumā tam, ka
šāds atbalsts ir vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas parāda, ka, ja šo investīciju nebūs,
paredzamais zaudēto darbvietu skaits pārsniegs paredzamo jauno darbvietu skaitu,
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Atsauce: 7. panta 2. punkta i) apakšpunkts;
Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, ka
samazinās siltumnīcefekta gāzu emisija, ko rada darbības, kuras norādītas
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā:
- izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās veicina
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku un palīdz tik ievērojami samazināt siltumnīcefekta
gāzu emisiju, ka tā pat ir zemāka par attiecīgajām līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas kvotu
piešķiršanai saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, ka šīs darbības ir
vajadzīgas, lai varētu aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,

Atsauce: 7. panta 2. punkta j) apakšpunkts
- plānoto darbību sinerģija un papildināmība ar citām programmām, kas paredzētas mērķim
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” (pārkārtošanās procesa atbalstam), ar citiem
finanšu instrumentiem (Savienības Emisiju tirdzniecības modernizācijas fondu) un ar
pārējiem Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāriem (īpaša shēma programmā InvestEU
un kopā ar Eiropas Investīciju banku īstenots aizdevuma mehānisms publiskajam sektoram),
lai risinātu konstatētās investēšanas vajadzības.

2.5. Programmām raksturīgie izlaides vai rezultātu rādītāji

Atsauce: 8. panta 1. punkts
Aizpilda tikai tad, ja programmām specifiskie rādītāji ir plānoti:
- pamatojums tam, ka programmām specifiskie izlaides vai rezultātu rādītāji ir vajadzīgi,
pamatojoties uz plānoto darbību veidiem
1. tabula. Izlaides rādītāji
Konkrētais mērķis

ID [5]

Rādītājs [255]

Mērvienība

Starpposma
mērķrādītājs
(2024)

Mērķis (2029)

2. tabula. Rezultātu rādītāji
Konkrētais
mērķis
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ID
[5]

Rādītājs
[255]

Mērvienība

Sākuma
vai
atskaites
vērtība

5

Atsauces
gads

Mērķis
(2029)

Datu
avots
[200]

Komentāri
[200]
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3. Pārvaldības mehānismi
Atsauce: 7. panta 2. punkta f) apakšpunkts
Teksta lauks [5000]

3.1. Partnerība

- Kārtība, kādā partnerus iesaista taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna sagatavošanā,
īstenošanā, pārraudzībā un izvērtēšanā,
- sabiedriskās apspriešanas iznākums.
3.2. Pārraudzība un izvērtēšana

- Plānotie pārraudzības un izvērtēšanas pasākumi, arī rādītāji, pēc kuriem mēra plāna spēju
sasniegt tajā izvirzītos mērķus.
3.3. Koordinācijas un pārraudzības struktūra/struktūras

Struktūra vai struktūras, kas atbildīgas par plāna īstenošanas koordinēšanu un pārraudzību,
un to attiecīgā loma
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III PIELIKUMS
REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOPĒJIE IZLAIDES RĀDĪTĀJI (“RKI”) UN REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOPĒJIE REZULTĀTU
RĀDĪTĀJI (“RKR”) TAISNĪGAS PĀRKĀRTOŠANĀS FONDAM2
Tiešie rezultāti
RKI 01 – Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazie,
vidējie, lielie)
RKI 02 – Ar dotācijām atbalstītie uzņēmumi
RKI 03 – Ar finanšu instrumentiem atbalstītie uzņēmumi
RKI 04 – Nefinansiālu atbalstu saņēmušie uzņēmumi
RKI 05 – Atbalstītie jaunuzņēmumi

Rezultāti
RKR 01 – Atbalstītajās vienībās izveidotās darbvietas
RKR 02 – Publisko atbalstu (tai skaitā: dotācijas, finanšu
instrumentus) papildinošās privātās investīcijas
RKR 03 – MVU, kuri ievieš produktu vai procesu inovāciju
RKR 04 – MVU, kuri ievieš tirgvedības vai organizatorisku inovāciju
RKR 05 – MVU, kuri inovē savā uzņēmumā
RKR 06 – Patenta pieteikumi, kas iesniegti Eiropas Patentu iestādei
RKR 29 – Aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko atbalstītajos
uzņēmumos rada Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā norādītās
darbības

RKI 10 – Uzņēmumi, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm
RKI 120 – Uzņēmumi, kas tiek atbalstīti, lai palīdzētu samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko rada darbības, kuras norādītas
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

RKR 11 – Jaunu publisko digitālo pakalpojumu un lietotņu lietotāji
RKR 12 – Uzņēmumu izstrādāto jauno digitālo produktu,
pakalpojumu un lietotņu lietotāji

RKI 13 – Uzņēmumiem izstrādāti digitālie pakalpojumi un produkti

RKI 15 – Radītā inkubācijas jauda
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RKR 17 – Uzņēmumi, kas tirgū izdzīvojuši trīs gadus
RKR 18 – MVU, kuri izmanto inkubatora pakalpojumus gadu pēc

Lai izklāstu padarītu skaidrāku, rādītāji tiek sagrupēti, lai tos būtu vieglāk saskaņot ar rādītājiem, kas iekļauti citās kohēzijas politikas fondu regulās.
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inkubatora izveides

RKR 97 – Mazajos un vidējos uzņēmumos atbalstītās māceklības
RKR 98 – MVU darbinieki, kas iegūst tālāko profesionālo izglītību
un apmācību (pēc prasmju veida: tehniskas, vadības,
uzņēmējdarbības, zaļās un citas prasmes)
RKR 31 – Kopējā saražotā atjaunojamā enerģija (tai skaitā:
elektroenerģija, siltumenerģija)
RKR 32 – Atjaunojamā enerģija: tīklam pieslēgtā jauda (kas nodota
ekspluatācijā)

RKI 101 – MVU, kuri investē prasmju pilnveidē

RKI 22 – Atjaunojamās enerģijas (tai skaitā: elektroenerģijas,
siltumenerģijas) papildu ražošanas jauda
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RKI 34 – Papildu jauda atkritumu reciklēšanai

RKR 46 – Iedzīvotāji, kuriem pieejamas atkritumu reciklēšanas
iekārtas un nelielas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
RKR 47 – Reciklētie atkritumi
RKR 48 – Reciklētie atkritumi, ko izmanto par izejvielām
RKR 49 – Reģenerētie atkritumi

RKI 38 – Atbalstītā sanētās zemes platība
RKI 39 – Uzstādītās gaisa piesārņojuma monitoringa sistēmas

RKR 50 – Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no gaisa kvalitātes
pasākumiem
RKR 52 – Sanētā zeme, ko izmanto apzaļumotām teritorijām,
sociālajiem mājokļiem un ekonomiskām vai kopienas darbībām
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dalībniekiem3,4:
RKI 200 – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki;
RKI 201 – ilgstošie bezdarbnieki;
dalībniekiem6:

RKI 202 – neaktīvas personas;

RKR 200 – dalībnieki, kuri sākuši darba meklējumus pēc dalības;

RKI 203 – nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātie;

RKR 201 – dalībnieki, kuri iesaistījušies izglītībā vai apmācībā pēc
dalības;

RKI 204 – vecumā līdz 30 gadiem;
RKI 205 – vecumā līdz 54 gadiem;

RKR 202 – dalībnieki, kuri ieguvuši kvalifikāciju pēc dalības;
RKI 206 – ar pamatizglītības otrā posma vai zemāka līmeņa izglītību
RKR 203 – nodarbinātie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc
(ISCED 0.–2. līmenis);
dalības.
RKI 207 – ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidējo
izglītību (ISCED 4. līmenis);
RKI 208 – ar terciāro izglītību (ISCED 5.–8. līmenis);
RKI 209 – kopējais dalībnieku skaits5

3

Jāpaziņo visi izlaides un rezultātu rādītāji, kas saistīti ar dalībniekiem.
Visi persondati jānorāda pēc dzimuma (vīrietis/sieviete – nebināras personas). Ja kādi rezultāti nav iespējami, par šo rezultātu rādītājiem dati nav jāvāc un jāpaziņo. Ja datus ievāc no
reģistriem, dalībvalstīm nav jāpielāgojas vispārpieņemtām definīcijām, un tās var izmantot valsts definīcijas.
5
Aprēķina automātiski, pamatojoties uz kopējiem izlaides rādītājiem par nodarbinātības statusu.
6
Visi persondati jānorāda pēc dzimuma. Ja kādi rezultāti nav iespējami, par šo rezultātu rādītājiem dati nav jāvāc un jāpaziņo. Ja datus ievāc no reģistriem, dalībvalstīm nav jāpielāgojas
vispārpieņemtām definīcijām, un tās var izmantot valsts definīcijas.
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