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Grozījums Nr. 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Drošības trūkums enerģētikas 
nozarē, jo īpaši gāzes piegādes ziņā, 
aizvien vairāk negatīvi ietekmē dalībvalstu 
finansiālo un ekonomisko attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.b) Kopienas iekšējā gāzes cauruļvadu 
tīkla pašreizējā attīstība neļauj nodrošināt 
atbilstīgu un pietiekamu piegādi visām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.c) Lai nodrošinātu efektīvu 
energoapgādi un enerģijas izmantošanu, 
ir jāizveido funkcionējošs un labi 
savienots iekšējais enerģētikas tirgus 
apvienojumā ar stabilu un pārredzamu 
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tiesisko un regulatīvo sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.d) Ieguldījumus enerģētikas 
infrastruktūrā principā nosaka tirgus 
spēki, un par infrastruktūras attīstību 
atbildīgi galvenokārt ir uzņēmumi.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
1.e atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.e) Ekonomika ir jāstabilizē, un tā ir 
vienreizēja, ārkārtas un pagaidu 
nepieciešamība.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka Eiropas (2) Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka Eiropas 
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ekonomikas spēcīgums ilgtermiņā un tās 
ilgtspējība ir atkarīgi no tā, vai ekonomika 
tiks pielāgota, ņemot vērā energoapgādes 
drošības prasības un nepieciešamību 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
Šis secinājums ir vēl jo svarīgāks, pieaugot 
bažām par uzticamu gāzes piegāžu 
nodrošināšanu.

ekonomikas spēcīgums ilgtermiņā un tās 
ilgtspējība ir atkarīgi no tā, vai ekonomika 
tiks pielāgota, ņemot vērā energoapgādes 
drošības prasības, nepieciešamību
palielināt energoefektivitāti un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šis 
secinājums ir vēl jo svarīgāks, pieaugot 
bažām par uzticamu gāzes piegāžu 
nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes veicināšana ir svarīga, ja ES vēlas sasniegt savu 20-20-20 mērķi un 
izpildīt savas starptautiskās saistības šajā jomā. Tādēļ noteikti nepieciešams uzsvērt 
energoefektivitātes nozīmi, šajā ziņojumā skaidri to pieminot.

Grozījums Nr. 7
Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Uzsver, ka ieguldījumus enerģētikas 
infrastruktūrā galvenokārt nosaka tirgus 
spēki, un tādēļ galvenā atbildība 
jāuzņemas uzņēmumiem. Tādēļ 
dalībvalstīm un Eiropas Savienībai jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu labāku 
sistēmu, kas ļautu uzņēmējiem veikt 
ieguldījumus enerģētikas infrastruktūrā. 
Tai jāietver stabilas un pārredzamas 
tiesiskās un regulatīvās sistēmas, kas ir 
priekšnosacījums efektīvai energoapgādei 
un enerģijas izmantošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šā plāna svarīga daļa bija priekšlikums 
palielināt Kopienas izdevumus noteiktās 
stratēģiskās nozarēs, lai mazinātu 
ieguldītāju neuzticēšanos un palīdzētu 
sagatavot ceļu uz spēcīgāku ekonomiku 
nākotnē. Eiropadome lūdza Komisiju 
iesniegt sarakstu ar konkrētiem projektiem, 
ievērojot adekvātu ģeogrāfisko līdzsvaru, 
lai palielinātu ieguldījumus, jo īpaši 
infrastruktūras projektu izstrādē.

(4) Šā plāna svarīga daļa bija priekšlikums 
palielināt Kopienas izdevumus noteiktās 
stratēģiskās nozarēs, lai mazinātu 
ieguldītāju neuzticēšanos un palīdzētu 
sagatavot ceļu uz spēcīgāku ekonomiku 
nākotnē. Eiropadome lūdza Komisiju 
iesniegt sarakstu ar konkrētiem projektiem, 
ievērojot adekvātu ģeogrāfisko līdzsvaru, 
lai palielinātu ieguldījumus, jo īpaši 
infrastruktūras projektu izstrādē, ietverot 
arī tos, kas attiecas uz atjaunojamo 
enerģiju un ieguldījumiem 
energoefektivitātes jomā, jo īpaši pilsētās 
un ēkās.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šā plāna svarīga daļa bija priekšlikums 
palielināt Kopienas izdevumus noteiktās 
stratēģiskās nozarēs, lai mazinātu 
ieguldītāju neuzticēšanos un palīdzētu 
sagatavot ceļu uz spēcīgāku ekonomiku 
nākotnē. Eiropadome lūdza Komisiju 
iesniegt sarakstu ar konkrētiem projektiem, 
ievērojot adekvātu ģeogrāfisko līdzsvaru,
lai palielinātu ieguldījumus, jo īpaši 
infrastruktūras projektu izstrādē.

(4) Šā plāna svarīga daļa bija priekšlikums 
palielināt Kopienas izdevumus noteiktās 
stratēģiskās nozarēs, lai mazinātu 
ieguldītāju neuzticēšanos un palīdzētu 
sagatavot ceļu uz spēcīgāku ekonomiku 
nākotnē, atzīstot vienreizējo, ārkārtas un 
pagaidu nepieciešamību stabilizēt 
ekonomiku. Eiropadome lūdza Komisiju 
iesniegt sarakstu ar konkrētiem projektiem, 
ievērojot adekvātu ģeogrāfisko līdzsvaru, 
lai palielinātu ieguldījumus, jo īpaši 
infrastruktūras projektu izstrādē.
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Īpaši svarīgi ir finansēt pasākumus, kas 
piedāvā ātru risinājumu problēmām gan 
saistībā ar ekonomikas krīzi, gan ar 
Kopienas steidzamām vajadzībām pēc 
enerģijas.

(5) Īpaši svarīgi ir finansēt pasākumus, kas 
piedāvā ātru risinājumu problēmām gan 
saistībā ar ekonomikas krīzi, gan ar 
Kopienas steidzamām vajadzībām pēc 
enerģijas, pieņemot līdzsvarotu pieeju, lai 
tādējādi nodrošinātu reģionālo 
vienlīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Lai nodrošinātu tūlītēju ietekmi 
ekonomikas krīzes radīto problēmu 
risināšanā, jāpalielina arī Kopienas 
finansiālā atbalsta efektivitāte un vērtība, 
īstenojot ciešāku koordināciju un efektīvu 
sadarbību ar Eiropas Investīciju banku, 
Eiropas Investīciju fondu un attiecīgajām 
valsts finanšu iestādēm, kas spēj pārvaldīt 
ES mēroga programmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Tā kā pašreizējā ekonomikas, 
enerģētikas un finanšu krīze ir 
apliecinājusi mūsu izvēlēto enerģētikas 
risinājumu nestabilitāti, plašāka 
ieguldījumu sekmēšana 
energoefektivitātes jomā varētu sekmēt 
ekonomiku un jaunas darba iespējas.

Or. en

Pamatojums

Energoapgādes drošības nepieciešamība ir vēl viens iemesls, lai pievērstos 
energoefektivitātes jautājumam, jo tā samazina faktisko vajadzību pēc enerģijas un piedāvā 
alternatīvus risinājumus, kas vēl jāattīsta.

Grozījums Nr. 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.b) Lai nodrošinātu, ka saistībā ar 
Eiropas enerģētikas programmu 
ekonomikas atveseļošanai (EEPEA) 
piešķirtie līdzekļi maksimāli palielina 
sviras efektu, tos nedrīkst ierobežot ar 
tiešajiem piešķīrumiem, turklāt tie 
galvenokārt jāpiešķir saistībā ar 
inovatīviem finanšu instrumentiem, 
piemēram, aizdevumu garantiju shēmām, 
riska pārdales mehānismiem, tiešiem pašu 
kapitāla mehānismiem, apgrozības 
fondiem un samazinātu procentu likmju 
fondiem. Lai izveidotu šādus 
instrumentus, Eiropas Komisijai 
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jāpilnvaro Eiropas Investīcijas banka 
(EIB), Eiropas Investīciju fonds (EIF) un 
citas valsts finanšu iestādes, kurām ir 
attiecīgā pieredze, piemēram, Vācijas 
Attīstības banka (KfW) vai Francijas 
Valsts kase. Lai nodrošinātu, ka Eiropas 
Parlaments kā budžeta lēmējinstitūcija 
spēj efektīvi kontrolēt izdevumus saistībā 
ar šiem instrumentiem, katru mēnesi 
Eiropas Komisijai jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums par 
programmas īstenošanu, turklāt pēc 
Parlamenta vai Padomes pieprasījuma 
jāsniedz detalizēta informācija par to, kā 
izmantots EEPEA finansējums, arī 
inovatīvie finanšu instrumenti, kā arī par 
katra projekta īstenošanu, ietverot tā 
izstrādes posmu un konkrētus skaitļus, jo 
īpaši attiecībā uz finanšu plānojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai ieguldījumiem būtu reāla un būtiska 
ietekme, tiem jābūt koncentrētiem uz 
dažām konkrētām nozarēm. Tām jābūt 
nozarēm,

(6) Lai ieguldījumiem būtu reāla un būtiska 
ietekme, tiem jābūt koncentrētiem uz 
dažām konkrētām nozarēm. Tām jābūt 
nozarēm,

a) kurās pasākumi dos būtisku ieguldījumu 
energoapgādes drošības un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķu 
sasniegšanā;

a) kurās pasākumi dos būtisku ieguldījumu 
energoapgādes drošības, 
energoefektivitātes un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķu 
sasniegšanā;

b) kurās ir lieli, rūpīgi izstrādāti projekti, 
kas nodrošina ievērojamu finansiālās 
palīdzības summu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu un veicina būtisku 
ieguldījumu summu piesaistīšanu no citiem 
avotiem, tostarp no Eiropas Investīciju 

b) kurās ir lieli, rūpīgi izstrādāti projekti, 
kas nodrošina ievērojamu finansiālās 
palīdzības summu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu un veicina būtisku 
ieguldījumu summu piesaistīšanu no citiem 
avotiem, tostarp no Eiropas Investīciju 
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bankas, un bankas, un
c) kurās Eiropas mēroga darbība var radīt 
pievienoto vērtību. 

c) kurās Eiropas mēroga darbība var radīt 
pievienoto vērtību. 

Šiem kritērijiem atbilst gāzes un 
elektroenerģijas tīklu starpsavienojumu, 
jūras vēja enerģijas ražošanas un oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas nozares.

Šiem kritērijiem atbilst gāzes un 
elektroenerģijas tīklu starpsavienojumu, 
jūras vēja enerģijas ražošanas un citu 
atjaunojamo enerģijas avotu, 
energoefektivitātes pasākumu un oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas nozares.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitāte ir daļa no Eiropas Savienības noteiktā 20-20-20 mērķa. Obligāti jāatbalsta 
stingri pasākumi, kas vērsti uz šī mērķa sasniegšanu, jo tas būs ātrs un drošs risinājums, lai 
samazinātu CO2 gāzu emisijas, sekmētu energoapgādes drošību un nodrošinātu vērtīgas 
jaunas darba iespējas, kas ir būtiskas ekonomikas atveseļošanai. Turklāt šī iemesla dēļ mums 
jāveicina visu veidu atjaunojamie enerģijas avoti, nevis tikai jūras vēja enerģija.

Grozījums Nr. 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai ieguldījumiem būtu reāla un būtiska 
ietekme, tiem jābūt koncentrētiem uz 
dažām konkrētām nozarēm. Tām jābūt 
nozarēm,

(6) Lai ieguldījumiem būtu reāla un būtiska 
ietekme, tiem jābūt koncentrētiem uz 
dažām konkrētām nozarēm. Tām jābūt 
nozarēm,

a) kurās pasākumi dos būtisku ieguldījumu 
energoapgādes drošības un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķu 
sasniegšanā;

a) kurās pasākumi dos būtisku ieguldījumu 
energoapgādes drošības un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķu 
sasniegšanā;

b) kurās ir lieli, rūpīgi izstrādāti projekti, 
kas nodrošina ievērojamu finansiālās 
palīdzības summu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu un veicina būtisku 
ieguldījumu summu piesaistīšanu no citiem 
avotiem, tostarp no Eiropas Investīciju 
bankas, un

b) kurās ir lieli, rūpīgi izstrādāti projekti, 
kas nodrošina ievērojamu finansiālās 
palīdzības summu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu un veicina būtisku 
ieguldījumu summu piesaistīšanu no citiem 
avotiem, tostarp no Eiropas Investīciju 
bankas;
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ba) kurās ilgtermiņa projektus plānots 
uzsākt līdz 2010. gada beigām, un

c) kurās Eiropas mēroga darbība var radīt 
pievienoto vērtību.

c) kurās Eiropas mēroga darbība var radīt 
pievienoto vērtību.

Šiem kritērijiem atbilst gāzes un 
elektroenerģijas tīklu starpsavienojumu, 
jūras vēja enerģijas ražošanas un oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas nozares.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka projekti, kuriem drīkst piešķirt finansējumu saistībā ar šo regulu, faktiski 
veicina ekonomikas atveseļošanos, ir svarīgi attiecīgos projektus uzsākt un īstenot pusotra 
gada laikā, skaitot no šī brīža. Vienlīdz svarīgi ir šo finansējumu paredzēt liela mēroga 
projektiem, tādējādi veicinot finansiālo atveseļošanos ilgā laika periodā. Visbeidzot, nav 
lietderīgi pieminēt atsevišķas nozares, izceļot tās kā a priori atbilstīgas; visiem projektiem 
jāpiemēro vieni un tie paši atbilstības testi.

Grozījums Nr. 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
6. apsvērums – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kurās ir lieli, rūpīgi izstrādāti projekti, 
kas nodrošina ievērojamu finansiālās 
palīdzības summu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu un veicina būtisku 
ieguldījumu summu piesaistīšanu no citiem 
avotiem, tostarp no Eiropas Investīciju 
bankas, un

b) kurās ir lieli, rūpīgi izstrādāti projekti, 
kas nodrošina ievērojamu finansiālās 
palīdzības summu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu un veicina būtisku 
ieguldījumu summu piesaistīšanu no citiem 
avotiem, tostarp no Eiropas Investīciju 
bankas, Eiropas Investīciju fonda un, ja 
iespējams, attiecīgajām valsts finanšu 
iestādēm, kas spēj pārvaldīt ES mēroga
programmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. apsvērums – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kurās pasākumi veicinās 
energoefektivitātes palielināšanos un 
primārās enerģijas patēriņa 
samazināšanos;

Or. ro

Pamatojums

Lai novērtētu iesniegtos priekšlikumus, Komisijas piemērotajos kritērijos jāietver iespējama 
energoefektivitātes palielināšana un primārās enerģijas patēriņa samazināšana gan 
būvniecībā, gan citās nozarēs.

Grozījums Nr. 18
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. apsvērums – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) kurās pasākumi īstermiņā, vidēji ilgā 
termiņā un ilgtermiņā radīs jaunas darba 
vietas.

Or. ro

Pamatojums

Lai novērtētu iesniegtos priekšlikumus, Komisijas piemērotajos kritērijos jāietver iespējama 
energoefektivitātes palielināšana un primārās enerģijas patēriņa samazināšana gan 
būvniecībā, gan citās nozarēs.
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Grozījums Nr. 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
6. apsvērums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šiem kritērijiem atbilst gāzes un 
elektroenerģijas tīklu starpsavienojumu, 
jūras vēja enerģijas ražošanas un oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas nozares.

Šiem kritērijiem atbilst gāzes un 
elektroenerģijas tīklu starpsavienojumu, jo 
īpaši ES mēroga energotīklu, 
atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes, kā arī ekoloģiskās 
nozares.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Problēmas saistībā ar gāzes un 
elektroenerģijas tīklu starpsavienojumiem 
ir parādījušās pēdējo gadu laikā. Nesenās 
gāzes krīzes (2006. un 2009. gada ziemā) 
un naftas cenu pieaugums līdz 2008. gada 
vidum parādīja, cik neaizsargāta šajā ziņā 
ir Eiropa. Pašmāju energoresursu — gāzes 
un naftas — krājumi izsīkst, tādējādi 
Eiropa energoapgādes jomā arvien vairāk 
kļūst atkarīga no importa. Tāpēc 
enerģētikas infrastruktūrai būs izšķiroša 
nozīme.

(7) Problēmas saistībā ar gāzes un 
elektroenerģijas tīklu starpsavienojumiem 
ir parādījušās pēdējo gadu laikā. Nesenās 
gāzes krīzes (2006. un 2009. gada ziemā) 
un naftas cenu pieaugums līdz 2008. gada 
vidum parādīja, cik neaizsargāta šajā ziņā 
ir Eiropa. Pagaidām vēl nav atrisināts 
jautājums par Austrumeiropas valstu un 
ES enerģētikas tirgus starpsavienojumu 
trūkumu. Pašmāju energoresursu — gāzes 
un naftas — krājumi izsīkst, tādējādi 
Eiropa energoapgādes jomā arvien vairāk 
kļūst atkarīga no importa. Tāpēc 
enerģētikas infrastruktūrai būs izšķiroša 
nozīme.

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) No enerģētikas infrastruktūras 
projektiem ir jāizraugās projekti, kuri ir 
vissvarīgākie iekšējā enerģijas tirgus 
darbībai un energoapgādes drošībai un kuri 
veicinātu arī ekonomikas atveseļošanos.

(8.a) No enerģētikas infrastruktūras 
projektiem ir jāizraugās projekti, kuri ir 
vissvarīgākie iekšējā enerģijas tirgus 
darbībai un energoapgādes drošībai un kuri 
veicinātu arī ekonomikas atveseļošanos.
Šajā saistībā īpaša uzmanība jāpievērš 
tādu projektu īstenošanai, kas nodrošina 
alternatīvas gāzes piegādes uz 
dalībvalstīm, kuras ir atkarīgas tikai no 
viena piegādātāja un kuras ir 
visneaizsargātākās saistībā ar gāzes 
piegāžu pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) No enerģētikas infrastruktūras 
projektiem ir jāizraugās projekti, kuri ir 
vissvarīgākie iekšējā enerģijas tirgus 
darbībai un energoapgādes drošībai un kuri 
veicinātu arī ekonomikas atveseļošanos.

(8.a) No enerģētikas infrastruktūras 
projektiem ir jāizraugās projekti, kuri ir 
vissvarīgākie iekšējā enerģijas tirgus 
darbībai un energoapgādes drošībai,
lielākai energoefektivitātes un mazākam 
primārās enerģijas patēriņam un kuri 
veicinātu arī ekonomikas atveseļošanos.

Or. ro

Pamatojums

Lai novērtētu iesniegtos priekšlikumus, Komisijas piemērotajos kritērijos jāietver iespējama 
energoefektivitātes palielināšana un primārās enerģijas patēriņa samazināšana gan 
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būvniecībā, gan citās nozarēs.

Grozījums Nr. 23
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) No enerģētikas infrastruktūras 
projektiem ir jāizraugās projekti, kuri ir 
vissvarīgākie iekšējā enerģijas tirgus 
darbībai un energoapgādes drošībai un kuri 
veicinātu arī ekonomikas atveseļošanos.

(8.a) No enerģētikas infrastruktūras 
projektiem ir jāizraugās projekti, kuri ir 
vissvarīgākie iekšējā enerģijas tirgus 
darbībai un energoapgādes drošībai un kuri 
veicinās arī lejupslīdes seku mazināšanu 
un pēc tam — ekonomikas atveseļošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu un jūras vēja enerģijas 
ražošanu šī regula pamatojas uz Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko plānu, kurā 
aicināts izstrādāt kopīgu stratēģisku plānu 
pētījumiem un jauninājumiem enerģētikas 
jomā saskaņā ar ES enerģētikas politikas 
mērķiem, vienlaikus apņemoties izstrādāt 
sešas Eiropas rūpniecības iniciatīvas, jo 
īpaši abās minētajās jomās. 2008. gada 
16. oktobra sanāksmē Eiropadome 
aicināja Komisiju būtiski paātrināt 
tehnoloģiju plāna īstenošanu. Ar šo 
programmu tiek uzsākta oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas un jūras vēja 
enerģijas ražošanas projektu finansēšana, 
neskarot sešu rūpniecības iniciatīvu 
turpmāko izstrādi enerģētikas 

(9) Attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas 
avotiem šī regula pamatojas uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/.../EK par atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu 
un Direktīvu 2009/.../EK par ēku 
energoefektivitāti, kā arī Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko plānu, kurā 
aicināts izstrādāt kopīgu stratēģisku plānu 
pētījumiem un jauninājumiem enerģētikas 
jomā saskaņā ar ES enerģētikas politikas 
mērķiem, vienlaikus apņemoties izstrādāt 
sešas Eiropas rūpniecības iniciatīvas, no 
kurām trīs tiešā vai netiešā veidā ir 
saistītas ar šo konkrēto jomu (lielākās 
vēja turbīnas, pirmām kārtām izmantojot 
jūras vēju; jaudīgi fotoelementi un 
koncentrēta saules enerģija; un vienots 
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demonstrējumu projektu jomā, kā īsumā 
izklāstīts Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskajā plānā.

vieds Eiropas elektrotīkls, kas spēj 
nodrošināt tik ļoti svarīgo integrāciju 
atjaunojamo un decentralizēto enerģijas
avotu jomā).

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem šī regula pamatojas uz direktīvu par 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu, direktīvu par ēku energoefektivitāti 
un Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu.

Grozījums Nr. 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu un jūras vēja enerģijas 
ražošanu šī regula pamatojas uz Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko plānu, kurā 
aicināts izstrādāt kopīgu stratēģisku plānu 
pētījumiem un jauninājumiem enerģētikas 
jomā saskaņā ar ES enerģētikas politikas 
mērķiem, vienlaikus apņemoties izstrādāt 
sešas Eiropas rūpniecības iniciatīvas, jo 
īpaši abās minētajās jomās 2008. gada 
16. oktobra sanāksmē Eiropadome 
aicināja Komisiju būtiski paātrināt 
tehnoloģiju plāna īstenošanu. Ar šo 
programmu tiek uzsākta oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas un jūras 
vēja enerģijas ražošanas projektu 
finansēšana, neskarot sešu rūpniecības 
iniciatīvu turpmāko izstrādi enerģētikas 
demonstrējumu projektu jomā, kā īsumā 
izklāstīts Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskajā plānā.

(9) Attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas 
avotiem šī regula pamatojas uz direktīvu 
par atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu un Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko plānu, kurā 
aicināts izstrādāt kopīgu stratēģisku plānu 
pētījumiem un jauninājumiem enerģētikas 
jomā saskaņā ar ES enerģētikas politikas 
mērķiem, vienlaikus apņemoties izstrādāt 
sešas Eiropas rūpniecības iniciatīvas, no 
kurām trīs tiešā vai netiešā veidā ir 
saistītas ar šo konkrēto jomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu un jūras vēja enerģijas 
ražošanu šī regula pamatojas uz Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko plānu, kurā 
aicināts izstrādāt kopīgu stratēģisku plānu 
pētījumiem un jauninājumiem enerģētikas 
jomā saskaņā ar ES enerģētikas politikas 
mērķiem, vienlaikus apņemoties izstrādāt 
sešas Eiropas rūpniecības iniciatīvas, jo 
īpaši abās minētajās jomās. 2008. gada 
16. oktobra sanāksmē Eiropadome aicināja 
Komisiju būtiski paātrināt tehnoloģiju 
plāna īstenošanu. Ar šo programmu tiek 
uzsākta oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas un jūras vēja enerģijas 
ražošanas projektu finansēšana, neskarot 
sešu rūpniecības iniciatīvu turpmāko 
izstrādi enerģētikas demonstrējumu 
projektu jomā, kā īsumā izklāstīts Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā.

(9) Attiecībā uz oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu un atjaunojamiem enerģijas 
avotiem šī regula pamatojas uz Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko plānu un
direktīvu par atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu, kurā aicināts 
izstrādāt kopīgu stratēģisku plānu 
pētījumiem un jauninājumiem enerģētikas 
jomā saskaņā ar ES enerģētikas politikas
mērķiem, vienlaikus apņemoties izstrādāt 
sešas Eiropas rūpniecības iniciatīvas, no 
kurām trīs tiešā vai netiešā veidā ir 
saistītas ar šo konkrēto jomu (lielākās 
vēja turbīnas, pirmām kārtām izmantojot 
jūras vēju; jaudīgi fotoelementi un 
koncentrēta saules enerģija; un vienots 
vieds Eiropas elektrotīkls, kas spēj 
nodrošināt tik ļoti svarīgo integrāciju 
atjaunojamo un decentralizēto enerģijas
avotu jomā). 2008. gada 16. oktobra 
sanāksmē Eiropadome aicināja Komisiju 
būtiski paātrināt tehnoloģiju plāna 
īstenošanu. Ar šo programmu tiek uzsākta 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas un 
jūras vēja enerģijas ražošanas projektu 
finansēšana, neskarot sešu rūpniecības 
iniciatīvu turpmāko izstrādi enerģētikas 
demonstrējumu projektu jomā, kā īsumā 
izklāstīts Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskajā plānā.

Or. en

Pamatojums

Nav nekāda iemesla ierobežot mūsu atbalstu, piešķirot to vienīgi oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas (CCS) un jūras vēja enerģijas projektiem. Tieši pretēji — tā būs ļoti bremzējoša 
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rīcība, ņemot vērā mūsu centienus atdzīvināt un stiprināt Eiropas ekonomiku un saviem 
iedzīvotājiem nodrošināt jaunas darba iespējas. Tādēļ piemērotāk būtu iekļaut vispārēju 
norādi uz visiem atjaunojamās enerģijas veidiem.

Grozījums Nr. 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) Energoefektivitātes jomā pilsētām ir 
milzīgs potenciāls, griba un iespējas, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, kas radīs 
gan īstermiņa motivāciju, gan sekmēs ES 
ekonomikas pārveidi ilgākā laika periodā, 
kā to pierādīja Pilsētas mēru pakta 
iniciatīvas veiksmīgā īstenošana. Pilsētas 
var izmantot pašreizējo starpnozaru ciešo 
partnerību, ekspertu atzinumus projektu 
pārvaldībā, atbildību, ko tām piešķir 
plānošanas tiesības, kā arī savu lomu kā 
liela mēroga darba devēji un savu nozīmi 
infrastruktūras pārvaldības jomā. 
Inovatīvo un ilgtspējīgo projektu īstenotāji 
pilsētas līmenī spēs izmantot vietējo 
iespēju priekšrocības, lai apmācītu darba 
ņēmējus, pielāgotu infrastruktūru un 
atbalstītu uzņēmējus. Pilsētas ir vairāk 
jāatbalsta, lai sasniegtu un pārsniegtu ES 
mērķus enerģētikas un klimata jomā. 
Tādēļ EEPEA galvenā nozīme jāpiešķir 
pilsētām, jo īpaši šo pilsētu ēku 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas aspektam, pārdalot finansējumu 
un piešķirot to „viediem projektiem”, kas 
koordinēti un plaši īstenoti pilsētu līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.b) Eiropas Savienībā 40 % no enerģijas 
patērē būvniecības nozarē. Lai 
samazinātu klimata pārmaiņu ietekmi, 
palielinātu energoapgādes drošību un 
nodrošinātu tūlītēju nodarbinātības 
pieaugumu Eiropas Savienībā, vislielākā 
nozīme ir līdzekļiem, kas vajadzīgi tādai 
ēku renovācijai un būvniecībai, kurā ir 
vislielākā energoefektivitāte un vienlaikus 
izmantoti visi uz vietas pieejamie 
atjaunojamie enerģijas avoti. EEPEA 
jānodrošina palīdzība, lai veiktu avansa 
ieguldījumus energoviedās ēkās, un 
vispārīgāk — īstenotu mērķus, kas
paredzēti Direktīvā xxxx/xxxx par ēku 
energoefektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.c) Patlaban dažās lielākajās ES nozarēs 
resursu izmantošanas izmaksas ir 
ievērojamas un reizēm pat pārsniedz 
darbaspēka izmaksas. Kā norādīts 
attiecīgajā Komisijas paziņojumā, ES arī 
raksturīga arvien lielāka un satraucoša 
atkarība no dažām valstīm, kas nav ES 
dalībvalstis un kas piegādā retus, bet 
stratēģiski nozīmīgus izejmateriālus, 
piemēram, litiju. Pašreizējo krīžu 
izmantošana, lai veiktu ievērojamus 
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ieguldījumus rūpniecisko procesu 
modernizācijā plaša mēroga nozarēs un 
MVU nozarē, būs viens no lielākajiem ES 
ekonomikas konkurētspējas veicinātājiem. 
Ekoloģiskās nozares arī ir svarīgas 
nākotnes nozares, kurās ir augsta 
izaugsmes līmeņa potenciāls. Bieži vien 
Eiropas Savienībai ir galvenā loma
pētniecībā ekotehnoloģiju jomā, tomēr 
citas tautsaimniecības, piemēram, 
Amerikas Savienotās Valstis, pārspēj ES 
attiecībā uz šo tehnoloģiju plašāku 
izmantošanu, jo īpaši nodrošinot labāku 
pieejamību riska kapitālam.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai šai regulai būtu tūlītēja ietekme 
ekonomikas krīzes radīto problēmu 
risināšanā, tajā jāiekļauj saraksts ar 
projektiem, kuriem drīkst nekavējoties 
piešķirt finansiālu atbalstu, ja tie atbilst 
efektivitātes un lietderīguma kritērijiem un 
noteiktajiem finansējuma ierobežojumiem.

(10) Lai šai regulai būtu tūlītēja ietekme 
ekonomikas krīzes radīto problēmu 
risināšanā, tajā jāizveido atklāts saraksts ar
rūpīgi izstrādātiem projektiem, kuriem 
drīkst nekavējoties piešķirt finansiālu 
atbalstu, ja tie atbilst kritērijiem, kas 
paredz ieguldīt līdzekļus un sākt darbu 
drīzumā, ne vēlāk par 2010. gadu, 
nodrošina augstu sociālās atdeves 
potenciālu attiecībā uz energoapgādes 
drošību un klimata pārmaiņām, kā arī 
tehnisko un finansiālo atbilstību un 
noteiktos finansējuma ierobežojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Pilsētām ir milzīgs potenciāls, griba 
un iespējas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
attīstību, kas radīs gan īstermiņa 
motivāciju, gan sekmēs ES ekonomikas 
pārveidi ilgākā laika periodā, kā to 
pierādīja Pilsētas mēru pakta iniciatīva. 
Pilsētas ir jāiedrošina sasniegt un 
pārsniegt ES mērķus enerģētikas un 
klimata jomā; tādēļ EEPEA galvenā 
nozīme jāpiešķir pilsētām un 
energoefektivitātei, izmantojot „viedo 
pilsētu” projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
11. apsvērums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Attiecībā uz gāzes un elektroenerģijas 
tīklu starpsavienojumu projektiem šis 
saraksts tiek sastādīts atbilstīgi projektu 
ieguldījumam energoapgādes drošības un 
dažādošanas mērķu sasniegšanā, kas 
noteikti nesenajā Otrajā Enerģētikas 
stratēģiskajā pārskatā un kurus apstiprinājis 
Eiropas Parlaments un Padome. Projektus 
izraugās, ja ar tiem tiek īstenotas minētajā 
pārskatā noteiktās prioritātes, ja tie ir 
pietiekamā mērā izstrādāti un sniedz 
ieguldījumu šādās jomās:

(11) Attiecībā uz gāzes un elektroenerģijas 
tīklu starpsavienojumu projektiem šis 
atklātais saraksts tiek sastādīts atbilstīgi 
projektu ieguldījumam energoapgādes 
drošības un dažādošanas mērķu 
sasniegšanā, kas noteikti nesenajā Otrajā 
Enerģētikas stratēģiskajā pārskatā un kurus 
apstiprinājis Eiropas Parlaments un 
Padome. Projektus izraugās, ja ar tiem tiek 
īstenotas minētajā pārskatā noteiktās 
prioritātes, ja tie ir pietiekamā mērā 
izstrādāti un sniedz ieguldījumu šādās 
jomās:

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Šajā saistībā jānorāda, ka 
pašreizējā to projektu sarakstā, kuriem 
Komisija ierosināja piešķirt Kopienas 
finansējumu no EEPEA programmas, 
joprojām trūkst saskanības un nav sniegts 
piemērots risinājums, lai novērstu krīzi 
tajās dalībvalstīs, ko visvairāk skārusi 
gāzes krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Attiecībā uz jūras vēja enerģijas 
ražošanu sarakstā ir iekļauti projekti, kuri, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
no Eiropas Vēja enerģijas tehnoloģiju 
platformas dalībniekiem, no rūpniecības 
nozares un citiem avotiem, ir uzskatāmi par 
apstiprinātiem un gataviem īstenošanai, 
kuri ir novatoriski un vienlaikus balstīti uz 
vispāratzītām idejām, kuru īstenošanu 
iespējams paātrināt ar finansiāliem 
stimuliem, projekti ar pārrobežu nozīmi, 
liela mēroga un tādi projekti, kuri spēj 
nodemonstrēt, kā efektīvi plašāk 
izmantojami tehnoloģiju sasniegumu 
rezultāti, ņemot vērā Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā 
apstiprinātos mērķus un struktūras. 

(12) Attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
ražošanu atklātajā sarakstā ir iekļauti jūras 
vēja enerģijas projekti, kuri, tāpat kā citi 
atjaunojamās enerģijas projekti,
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
no Eiropas Vēja enerģijas tehnoloģiju 
platformas dalībniekiem, no rūpniecības 
nozares un citiem avotiem, ir uzskatāmi par 
apstiprinātiem un gataviem īstenošanai, 
kuri ir novatoriski un vienlaikus balstīti uz 
vispāratzītām idejām, kuru īstenošanu 
iespējams paātrināt ar finansiāliem 
stimuliem, projekti ar pārrobežu nozīmi, 
liela mēroga un tādi projekti, kuri spēj 
nodemonstrēt, kā efektīvi plašāk 
izmantojami tehnoloģiju sasniegumu 
rezultāti, jo īpaši ņemot vērā Eiropas 
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Finansiālais atbalsts jānovirza tādiem 
projektiem, kuru izstrāde 2009. un 
2010. gadā varētu būtiski pavirzīties uz 
priekšu.

energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā 
apstiprinātos mērķus un struktūras. 
Finansiālais atbalsts jānovirza tādiem 
projektiem, kuru izstrāde 2009. un 
2010. gadā varētu būtiski pavirzīties uz 
priekšu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu saraksts jāsastāda, 
pamatojoties uz informāciju, kas iegūta 
ieinteresētajām personām, kas darbojas 
Forumā par fosilajiem kurināmajiem, no 
Fosilā kurināmā bezemisiju spēkstaciju 
tehnoloģiju platformas dalībniekiem un 
no citiem avotiem. Finansiālais atbalsts 
jānovirza tādiem projektiem, kuru izstrāde
2009. un 2010. gadā varētu būtiski 
pavirzīties uz priekšu.

(13) Attiecībā uz oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu finansiālais atbalsts jānovirza 
tikai tādiem projektiem, kuros var ieguldīt 
līdzekļus un sākt darbu līdz 2010. gadam. 

Or. en

Grozījums Nr. 36
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Ja finansiālo atbalstu nevar 
piešķirt sarakstā iekļautajiem projektiem 
tādēļ, ka tajos trūkst virzības uz priekšu 
un gatavības veikt ieguldījumus 2009. un 
2010. gadā, Komisijai vajadzības 
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gadījumā ir jāiesniedz priekšlikums, kurā 
noteikti papildu atbilstīgie projekti 
enerģētikas jomā.

Or. en

Pamatojums

Ja noteiktie projekti nav sagatavoti tā, lai tajos veiktu ieguldījumus nākamo divu gadu laikā, 
ir jānodrošina, ka šiem projektiem paredzēto finansiālo palīdzību var izmantot citos 
atbilstīgos projektos, kuri atbilst kritērijiem, kā tas noteikts 1. panta 1. daļā.

Grozījums Nr. 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Projekta gatavības pakāpe jānovērtē, 
pamatojoties uz to, vai tajā paredzēta labi 
izstrādāta un īstenojama spēkstacijas 
koncepcija, tostarp attiecībā uz tās oglekļa 
uztveršanas komponentu, kā arī labi 
izstrādāta un īstenojama CO2 transporta un 
uzglabāšanas koncepcija, un vai vietējās 
pārvaldes iestādes ir paudušas skaidru 
apņemšanos projektu atbalstīt. Projektiem 
būs jānodemonstrē arī tas, kā tiks efektīvi 
plašāk izmantoti tehnoloģiju sasniegumu 
rezultāti un kā tie paātrinās Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā 
noteikto mērķu sasniegšanu.

(14) Atlases un piešķiršanas kritēriji 
jānosaka, pamatojoties uz to, vai tas ietver
labi izstrādātu un īstenojamu oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas projektu, 
labi izstrādātu un īstenojamu CO2
transporta un uzglabāšanas projektu, kā arī 
pierādījumu tam, ka līdz 2009. gada 
beigām valsts un vietējās pārvaldes 
iestādes spēs piešķirt visas vajadzīgās 
atļaujas. Projektiem būs jānodemonstrē arī 
tas, kā tiks efektīvi plašāk izmantoti 
tehnoloģiju sasniegumu rezultāti un kā tie 
paātrinās Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskajā plānā noteikto mērķu 
sasniegšanu

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atbalstāmie projekti būs jāizvēlas no 
atbilstīgajiem projektiem, inter alia
nodrošinot to, ka katra dalībvalsts 
neatbalsta vairāk kā vienu oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas projektu, lai 
tādējādi tiktu pētīti dažādi ģeoloģiskie 
uzglabāšanas apstākļi un tiktu atbalstīts 
mērķis veicināt ekonomikas atveseļošanos 
visā Eiropā.

(15) Atbalstāmie projekti būs jāizvēlas no 
atbilstīgajiem projektiem, inter alia
nodrošinot to, ka katra dalībvalsts 
neatbalsta vairāk kā vienu oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18.a) Ņemot vērā šīs regulas īpašo mērķi 
un vajadzību regulā ietverto projektu 
trijos virzienos steidzami nodrošināt 
finansiālās palīdzības maksimālo apjomu, 
Komisijai ir jāstiprina finanšu 
instrumenti šajā regulā, sadarbojoties ar 
Eiropas Investīciju banku un izmantojot 
šīs iestādes finanšu instrumentus. Īpaša 
uzmanība jāvelta tam, kā Eiropas 
Investīciju banka attīsta finanšu 
mehānismu, kas paredzēts, lai sniegtu 
finansiālo palīdzību šajā regulā 
ietvertajiem projektiem, un kas atbilst 
Pētniecības riska dalīšanas finanšu 
mehānismam.

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Līdz 2009. gada 30. jūnijam 
Komisijai ir jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam priekšlikums, kas uzlabo 
trīs ES struktūrfondu, jo īpaši MVU 
vajadzībām paredzēto fondu, darbību, 
inter alia saīsinot termiņus pirms 
maksājumiem no šiem fondiem un 
nodrošinot iespēju šo fondu finansējumu 
saņemt iepriekš.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi izpētīt, kā uzlabot ES struktūrfondu pieejamību, jo īpaši MVU vajadzībām, jo 
viņi visdrīzāk nesaņems ekonomikas atveseļošanas plānā paredzēto finansējumu.

Grozījums Nr. 41
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā neatliekamo 
nepieciešamību risināt problēmas saistībā 
ar ekonomikas krīzi un Kopienas 
steidzamās vajadzības pēc enerģijas, šai 
regulai jāstājas spēkā nekavējoties pēc tās 
publicēšanas,

(23) Ņemot vērā neatliekamo 
nepieciešamību risināt problēmas saistībā 
ar ekonomikas krīzi un Kopienas 
steidzamās vajadzības pēc enerģijas, šai 
regulai jāstājas spēkā nekavējoties pēc tās 
publicēšanas; turklāt Komisijai jāsagatavo 
jauna programma ekonomikas 
atveseļošanas atbalstam, piešķirot 
Kopienas finansiālo palīdzību projektiem 
enerģētikas jomā laikposmam pēc 
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2010. gada,

Or. en

Grozījums Nr. 42
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido finanšu instrumentu 
„Eiropas enerģētikas programma 
ekonomikas atveseļošanai”, turpmāk 
tekstā — „EEPEA”, lai enerģētikas jomā 
Kopienā izstrādātu tādus projektus, kuri 
sekmē ekonomikas atjaunošanu, 
energoapgādes drošību un siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanu.

Ar šo regulu izveido finanšu instrumentu 
„Eiropas enerģētikas programma 
ekonomikas atveseļošanai”, turpmāk 
tekstā — „EEPEA”, lai enerģētikas jomā 
Kopienā izstrādātu tādus projektus, kuri 
sekmē ekonomikas atjaunošanu, 
energoapgādes drošību, energoefektivitāti
un siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo regulu izveido finanšu instrumentu „Eiropas enerģētikas programma ekonomikas 
atveseļošanai”, un tajā ir svarīgi iekļaut energoefektivitāti, jo īpaši energoefektivitāti ēkās, kā 
arī inovatīvas tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 43
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā noteiktas apakšprogrammas, lai 
sasniegtu minētos mērķus šādās jomās:

Tajā noteiktas apakšprogrammas, lai 
sasniegtu minētos mērķus šādās jomās:

a) gāzes un elektroenerģijas tīklu 
starpsavienojumi;

a) gāzes un elektroenerģijas tīklu 
starpsavienojumi;
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b) jūras vēja enerģija, kā arī b) jūras vēja enerģija;
c) oglekļa uztveršana un uzglabāšana. c) oglekļa uztveršana un uzglabāšana;

ca) energoefektivitāte, jo īpaši 
energoefektivitāti ēkās, un
cb) inovatīvas tehnoloģijas.

Or. en

Pamatojums

Ar šo regulu izveido finanšu instrumentu „Eiropas enerģētikas programma ekonomikas 
atveseļošanai”, un tajā ir svarīgi iekļaut energoefektivitāti, jo īpaši energoefektivitāti ēkās, kā 
arī inovatīvas tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā noteiktas apakšprogrammas, lai 
sasniegtu minētos mērķus šādās jomās:

Tajā noteiktas apakšprogrammas, lai 
sasniegtu minētos mērķus šādās jomās:

a) gāzes un elektroenerģijas tīklu 
starpsavienojumi;

a) gāzes un elektroenerģijas tīklu 
starpsavienojumi, jo īpaši ES mēroga 
energotīkls;

b) jūras vēja enerģija, kā arī b) jūras vēja enerģija un citi atjaunojamie 
enerģijas avoti;

c) oglekļa uztveršana un uzglabāšana. c) energoefektivitāte, jo īpaši izmantojot 
„viedo pilsētu” projektus;
ca) ekoloģiskās nozares, jo īpaši tās, kurās 
ir augstāka produktivitāte.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā noteiktas apakšprogrammas, lai 
sasniegtu minētos mērķus šādās jomās:

Tajā noteiktas apakšprogrammas, lai 
sasniegtu minētos mērķus šādās jomās:

a) gāzes un elektroenerģijas tīklu 
starpsavienojumi;

a) gāzes un elektroenerģijas tīklu 
starpsavienojumi;

b) ūras vēja enerģija, kā arī b) jūras vēja enerģija;
c) oglekļa uztveršana un uzglabāšana. c) oglekļa uztveršana un uzglabāšana;

ca) energoefektivitāte, arī viedo pilsētu 
projektos, kā arī
cb) citu veidu atjaunojamā enerģija.

Or. en

Pamatojums

Projektus energoefektivitātes jomā, jo īpaši viedo pilsētu un atjaunojamās enerģijas 
projektus, ir iespējams sākt nekavējoties, turklāt tiem ir lielas iespējas sekmēt ekonomikas 
atveseļošanos. Tādēļ šīs nozares jāuzskata par atbilstīgām saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 46
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) energotaupība un energoefektivitāte.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir īstermiņa projektiem, kuriem ir īstermiņa rezultāti, lai tie varētu būtiski 
ietekmēt pašreizējās krīzes problēmu risināšanu. 
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Grozījums Nr. 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) energoviedas pilsētas.

Or. en

Pamatojums

Pilsētām, kurās dzīvo 80 % ES iedzīvotāju un saražo 70 % siltumnīcefekta gāzu emisiju, ir 
galvenā nozīme klimata pārmaiņu apkarošanā. Ilgtspējīgiem ieguldījumiem enerģētikas jomā 
ir milzīgs potenciāls, un tie ir jāveic vietējā līmenī, lai radītu jaunas darbavietas un ātrāk 
sasniegtu ES mērķus klimata un enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmā noteikti projekti, kurus 
finansēs katrā apakšprogrammā, un 
izklāstīti kritēriji tādu darbību apzināšanai 
un īstenošanai, ar kurām realizēs minētos 
projektus.

Programmā norādīti finansējamie projekti 
un izklāstīti kritēriji tādu darbību 
apzināšanai un īstenošanai, ar kurām 
realizēs minētos projektus.

Or. en

Pamatojums

Projektus energoefektivitātes jomā, jo īpaši viedo pilsētu un atjaunojamās enerģijas 
projektus, ir iespējams sākt nekavējoties, turklāt tiem ir lielas iespējas sekmēt ekonomikas 
atveseļošanos. Tādēļ šīs nozares jāuzskata par atbilstīgām saskaņā ar šo regulu.
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Grozījums Nr. 49
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izveidotās apakšprogrammas un 
apzinātie projekti neļauj laikus veikt 
ieguldījumus, jo projekti nav pietiekami 
labi sagatavoti, šo regulu var papildināt ar 
priekšlikumiem, kuros noteiktas papildu 
apakšprogrammas un projekti.

Or. en

Pamatojums

Ja noteiktie projekti nav sagatavoti tā, lai tajos veiktu ieguldījumus nākamo divu gadu laikā, 
ir jānodrošina, ka šiem projektiem paredzēto finansiālo palīdzību var izmantot citos 
atbilstīgos projektos, kuri atbilst kritērijiem, kā tas noteikts 1. daļā.

Grozījums Nr. 50
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažādiem projektiem prioritāti piešķir, 
novērtējot to īstenojamību un laiku, kurā 
tos var īstenot. Attiecībā uz projektiem 
šajās četrās nozarēs jāievēro liela 
elastības pakāpe.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir īstermiņa projektiem, kuriem ir īstermiņa rezultāti, lai tie varētu būtiski 
ietekmēt pašreizējās krīzes problēmu risināšanu.
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Grozījums Nr. 51
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
2. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „ieguldījumu posms” ir tāds projekta 
posms, kurā veic būvniecību un rodas 
kapitāla izmaksas;

e) „ieguldījumu posms” ir tāds projekta 
posms, kurā veic padziļinātus tehniskus 
pētījumus un būvniecību un rodas kapitāla 
izmaksas;

Or. en

Pamatojums

Ar jēdzienu „tehniskie pētījumi” tiek saprasti dažādi posmi, tostarp projekts, kas atbilst labāk 
sagatavotam posmam, un tādēļ tie ir jāaplūko ieguldījumu posmā, nevis plānošanas posmā.

Grozījums Nr. 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
2. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) „viedās pilsētas” ir pilsētas, kuras 
uzņemas saistības energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas jomā, jo īpaši 
būvniecības un transporta nozarēs, un 
kuru darbību koordinē ES līmenī, jo īpaši 
izmantojot tīklus, piemēram, Pilsētas 
mēru paktu;

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
2. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) „atjaunojamā enerģija” ir enerģija no 
atjaunojamiem nefosiliem enerģijas 
avotiem, kā noteikts 2. pantā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/ 
xxxx par atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
2. pants – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) „viedās pilsētas” ir pilsētas, kuras ir 
apņēmušās sekmēt energoefektivitāti un 
atjaunojamo enerģiju būvniecības un 
mājokļu nozarēs, kā arī videi nekaitīga 
transporta projektos, un kuru darbību 
koordinē ES līmenī, jo īpaši izmantojot 
tīklus, piemēram, Pilsētas mēru paktu;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
2. pants – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) „ekoloģiskās nozares” ir darbības, kas 
ražo preces un pakalpojumus, lai mērītu, 
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novērstu, ierobežotu, samazinātu vai 
labotu kaitējumu videi, konkrēti, ūdenim, 
gaisam un augsnei, kā arī problēmas 
saistībā ar atkritumiem, troksni un 
ekosistēmām. Tas ietver tīrākas 
tehnoloģijas, produktus un pakalpojumus, 
kas samazina vides apdraudējumu un līdz 
minimumam samazina piesārņojumu un 
resursu izmatošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „inovatīvi finanšu instrumenti” ir 
instrumenti, kuriem ir ievērojams sviras 
efekts valsts un privāto ieguldījumu jomā; 
tie ietver tiešu pašu kapitālu lielā mēroga 
projektiem, jo īpaši saistībā ar t.s. 
Margaritas (Marguerite) fondu, tiešu 
pašu kapitālu maza un vidēja mēroga 
projektiem, ko sniedz dalība EIF riska 
kapitāla fondos, aizdevumu garantiju 
mehānismus un riska pārdales 
mehānismus EIB vai valsts bankās, 
samazinātas procentu likmes par 
aizņēmumiem no EIB vai valsts bankām 
vai „pārmaiņu katalizatoriem”, 
piemēram, viedām pilsētām, paredzētās 
tehniskās palīdzības finansēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
2. pants – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) „pašvērtības princips” ir princips, ar 
ko saskaņā no atbilstīgajiem projektiem 
izvēlas dzīvotspējīgus un ilgtspējīgus 
projektus, kam izsniedz piešķīrumus vai 
palīdzību, izmantojot „inovatīvu finanšu 
instrumentu”.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu piešķīrums EEPEA īstenošanai 
2009. un 2010. gadam ir 3 500 miljoni 
euro, ko sadala šādi:

1. Finanšu piešķīrums EEPEA īstenošanai 
2009. un 2010. gadam ir 3 750 miljoni 
euro.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu piešķīrums EEPEA īstenošanai 
2009. un 2010. gadam ir 3 500 miljoni 
euro, ko sadala šādi:

1. Finanšu piešķīrums EEPEA īstenošanai 
2009. un 2010. gadam ir 3 500 miljoni 
euro, ko sadala šādi:

a) starpsavienojumu projekti gāzes un 
elektroenerģijas jomā: EUR 1 750 milj.;

a) starpsavienojumu projekti gāzes un 
elektroenerģijas jomā: līdz

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 36/98 AM\772702LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

EUR 1 750 milj.;
b) jūras vēja enerģijas projekti: 
EUR 500 milj.;

b) jūras vēja enerģijas projekti: līdz
EUR 500 milj.;

c) oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
projekti: EUR 1 250 milj.

c) oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
projekti: līdz EUR 1 250 milj.;
ca) ieguldījumi energotaupības un 
energoefektivitātes projektos, jo īpaši 
saistībā ar vietējām energotaupības 
programmām: līdz EUR 1 000 milj.;
Pieņemot lēmumus par konkrētu 
finansējumu saskaņā ar a)–
ca) apakšpunktiem, īpaša uzmanība 
jāpievērš, lai nodrošinātu, ka netiek 
pārsniegts kopējais finansējuma apjoms.

Or. en

Pamatojums

Jāatbalsta arī vietējās un reģionālās iniciatīvas, kuras var īstenot salīdzinoši viegli un ātri.

Grozījums Nr. 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
projekti: EUR 1 250 milj.

c) oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
projekti: EUR 750 milj.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt labāku finansējuma sadali.
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Grozījums Nr. 61
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) energoefektivitāte, arī ēku 
energoefektivitāte: EUR 500 milj.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi veikt ieguldījumus ēku energoefektivitātē, jo tā ir viena no nozarēm, kas var sekmēt 
Eiropas ekonomikas attīstību.

Grozījums Nr. 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) energoviedas pilsētas: EUR 500 milj.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Summu, kas ir 50 % no 1. punktā 
minētā kopējā finansējuma, proti, 
EUR 1 875 milj., tiešo piešķīrumu veidā 
izsniedz projektiem, kuri atbilst 1. punkta 
c) apakšpunktam, bet atlikušos 50 % no 
kopējā finansējuma piešķir inovatīvo 
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finanšu instrumentu veidā. Līdzekļi, kas 
2009. un 2010. gadā nav izsniegti kā 
piešķīrumi, atkārtoti jāpiešķir inovatīviem 
finanšu instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Herbert Reul, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Enerģētikas infrastruktūrai, kas 
finansēta vai līdzfinansēta ar 
pieejamajiem ES līdzekļiem, jābūt 
ekonomiski dzīvotspējīgai un jānodrošina 
vispārēja ES pievienotā vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b To Eiropas Savienības budžeta 
līdzekļu summa, kas piešķirti EIB, EIF 
un citām valsts bankām, lai finansētu 
inovatīvus finanšu instrumentus, kas 
minēti 1.a punktā, ir EUR 1 875 milj. 
Attiecīgās finanšu iestādes iegulda tādu 
pašu summu, kas ir papildu 
EUR 1 875 milj., palielinot inovatīvo 
finanšu instrumentu apjomu līdz 
EUR 3 750 milj., radot ievērojamu sviras 
efektu valsts un privāto ieguldījumiem no 
EUR 5 milj. līdz EUR 15 milj., ko nosaka 
atkarībā no inovatīvo finanšu 
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instrumentu rakstura.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Tiešo piešķīrumu un inovatīvo finanšu 
instrumentu kopējo summu, proti, 
EUR 5 625 milj., kas minēta 1.a un 
1.b punktā, piešķir ar vienādiem un 
elastīgiem nosacījumiem, pamatojoties uz 
pašvērtības principu, sadalot šādi:

a) starpsavienojumu projekti gāzes un 
elektroenerģijas jomā: EUR 1 750 milj.;

a) gāzes cauruļvadu un elektroenerģijas, jo 
īpaši ES mēroga energotīkla,
starpsavienojumu projekti (...);

b) jūras vēja enerģijas projekti: 
EUR 500 milj.;

b) jūras vēja enerģijas un citu atjaunojamo 
enerģijas avotu projekti (...);

c) oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
projekti: EUR 1 250 milj.

c) energoefektivitāte, jo īpaši „viedo 
pilsētu” programma;
ca) ekoloģiskās nozares.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pielikumā minētajiem projektiem, kas 
nav saderīgi ar 8., 14. un 19. panta 
atbilstības kritērijiem, piešķirto 
finansējumu nekavējoties novirza 
energoefektivitātes projektiem, arī viedu 
pilsētu projektiem un citiem atjaunojamās 
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enerģijas projektiem, kas minēti 1. panta 
ca) un cb) apakšpunktos un kas ir 
saderīgi ar 23.a pantā noteiktajiem 
atbilstības kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Projektus energoefektivitātes jomā, jo īpaši viedo pilsētu un atjaunojamās enerģijas 
projektus, ir iespējams sākt nekavējoties, turklāt tiem ir lielas iespējas sekmēt ekonomikas 
atveseļošanos.

Grozījums Nr. 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Budžeta lēmējinstitūcija sešu nedēļu 
laikā pieņem lēmumu par Komisijas 
priekšlikumiem. Ja šajā laikā nav 
pieņemts lēmums, priekšlikumi uzskatāmi 
par apstiprinātiem.

4. Budžeta lēmējinstitūcija divpadsmit
nedēļu laikā pieņem lēmumu par Komisijas 
priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
II nodaļa – Apakšprogrammas

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II nodaļa svītrota

Or. en
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Pamatojums

Tā vietā, lai izstrādātu ļoti īpašus noteikumus par katru apakšprogrammu, kā to ierosina 
Komisija, labāk un vienkāršāk ir ieviest horizontālos noteikumus, kuri attiecas uz visām 
apakšprogrammām. Tādēļ visu „II nodaļu” mēs aizstājām ar kopīgiem noteikumiem, kas 
izklāstīti III nodaļā. Faktiski šis grozījums svītro visu II nodaļu, sākot ar 4. pantu un beidzot 
ar 22. pantu.

Grozījums Nr. 70
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
4. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) energotīkla jaudas optimizācija un 
iekšējā enerģētikas tirgus integrācija, jo 
īpaši attiecībā uz pārrobežu posmu;

b) energotīkla jaudas optimizācija un 
iekšējā enerģētikas tirgus integrācija, jo 
īpaši attiecībā uz pārrobežu posmu, kas 
virzīta uz visu dalībvalstu tirgu sasaisti un 
ko nedrīkst ierobežot, ietverot tikai 
atsevišķus reģionus;

Or. en

Pamatojums

Ierobežojot ieguldījumus līdz reģionāliem savienojumiem, par zemu tiktu novērtēts 
starpsavienojumu potenciāls, turklāt tas neveicinātu piegāžu drošību attiecīgajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
4. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tīkla attīstība, lai stiprinātu ekonomisko 
un sociālo kohēziju, samazinot Kopienas 
mazāk labvēlīgo un salu reģionu izolētību;

c) energotīkla attīstība, lai stiprinātu 
ekonomisko un sociālo kohēziju un 
samazinātu Kopienas mazāk labvēlīgo un 
salu reģionu izolētību;

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
4. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atjaunojamo enerģijas avotu 
piesaistīšana; kā arī

d) atjaunojamo enerģijas avotu 
piesaistīšana un integrācija; kā arī

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamo enerģijas avotu integrācija un turpmāka energotīkla pārvaldība ir tikpat 
svarīga, cik šo avotu fiziska savienošana. Attiecībā uz integrāciju svarīgas ir infrastruktūras, 
jo šīs sistēmas, kurās ir daudz starpsavienojumu, ir stabilākas un var integrēt lielāku daļu 
atjaunojamo enerģijas avotu, kas būtu atbilstīgi ES mērķiem.

Grozījums Nr. 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
4. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) piemērota risinājuma izstrāde saistībā 
ar neseno gāzes krīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumentu EEPEA izmantos Kopienā Instrumentu EEPEA izmantos Kopienā 
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īpaši nozīmīgu enerģētikas tīklu steidzamai 
pielāgošanai un attīstīšanai, lai atbalstītu 
iekšējā enerģētikas tirgus darbību, un, jo 
īpaši, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar 
energoapgādes pārtraukumiem, drošību un 
diversifikāciju, kā arī lai pārvarētu šķēršļus 
vides, tehniskajā un finanšu jomā. 
Vajadzīgs īpašs Kopienas atbalsts, lai 
intensīvāk attīstītu enerģētikas tīklus un 
paātrinātu to būvniecību.

īpaši nozīmīgu enerģētikas tīklu steidzamai 
pielāgošanai un attīstīšanai, lai atbalstītu 
iekšējā enerģētikas tirgus darbību, un, jo 
īpaši, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar 
energoapgādes pārtraukumiem, drošību un 
diversifikāciju, kā arī lai pārvarētu šķēršļus 
vides, tehniskajā un finanšu jomā.
Vajadzīgs īpašs Kopienas atbalsts, lai 
intensīvāk attīstītu enerģētikas tīklus un 
paātrinātu to būvniecību, jo īpaši tajās 
dalībvalstīs, kuras 2009. gada janvārī 
skāra gāzes krīze un kuras ir 
visneaizsargātākās saistībā ar gāzes 
piegāžu pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikuma A daļā ir sniegts projektu 
saraksts, kuri atbilst 5. pantā izklāstītajām 
prioritātēm.

Pielikuma A un B daļā ir sniegts 
orientējošs projektu saraksts, kuri atbilst 
5. pantā izklāstītajām prioritātēm.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir īstermiņa projektiem, kuriem ir īstermiņa rezultāti, lai tie varētu būtiski 
ietekmēt pašreizējās krīzes problēmu risināšanu.
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Grozījums Nr. 76
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EEPEA finansiālo palīdzību (turpmāk –
„EEPEA finansējums”) starpsavienojumu 

projektiem gāzes un elektroenerģijas jomā 
piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
pielikuma A daļā minētos projektus vai to 
daļas.

1. EEPEA finansiālo palīdzību (turpmāk –
„EEPEA finansējums”) starpsavienojumu 

projektiem gāzes un elektroenerģijas jomā 
piešķir darbībām, ar kurām sekmē 
energoefektivitātes palielināšanu, arī 
attiecībā uz ēkām, vai ar kurām īsteno 
pielikuma A daļā minētos projektus vai to 
daļas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai EEPEA finansiālo palīdzību starpsavienojumu projektiem gāzes un 
elektroenerģijas jomā piešķirtu darbībām, ar kurām sekmē energoefektivitātes palielināšanu, 
arī attiecībā uz ēkām.  

Grozījums Nr. 77
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Priekšlikumi ir tiesīgi saņemt EEPEA 
finansējumu tikai tad, ja tajos paredzēts 
īstenot pielikuma A daļā minētos projektus, 
nepārsniedzot turpat noteikto EEPEA 
finansējuma maksimālo apjomu.

1. Priekšlikumi ir tiesīgi saņemt EEPEA 
finansējumu tikai tad, ja tajos paredzēts 
īstenot projektus, kuri attiecas uz 
energoefektivitāti, arī ēku 
energoefektivitāti, vai pielikuma A daļā 
minētos projektus, nepārsniedzot turpat 
noteikto EEPEA finansējuma maksimālo 
apjomu.

Or. ro
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Pamatojums

Energoefektivitāte ir joma, kas varētu veicināt Eiropas ekonomikas attīstību.

Grozījums Nr. 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) par ilgtermiņa projektiem, kurus 
plānots uzsākt līdz 2010. gada beigām;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka projekti, kuriem drīkst piešķirt finansējumu saistībā ar šo regulu, faktiski 
veicina ekonomikas atveseļošanos, ir svarīgi attiecīgos projektus uzsākt un īstenot pusotra 
gada laikā, skaitot no šī brīža. Vienlīdz svarīgi ir šo finansējumu paredzēt liela mēroga 
projektiem, tādējādi veicinot finansiālo atveseļošanos ilgā laika periodā.

Grozījums Nr. 79
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dažādiem projektiem prioritāti piešķir, 
novērtējot to īstenojamību un laiku, kurā 
tos var īstenot.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir īstermiņa projektiem, kuriem ir īstermiņa rezultāti, lai tie varētu būtiski 
ietekmēt pašreizējās krīzes problēmu risināšanu.
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Grozījums Nr. 80
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gatavība, jo īpaši attiecībā uz spēju sākt 
darbu drīzumā un ieguldīt līdzekļus līdz 
2010. gada beigām;

a) gatavība, jo īpaši attiecībā uz spēju sākt 
darbu drīzumā un ieguldīt līdzekļus līdz 
2011. gada beigām;

Or. en

Pamatojums

Atveseļošanas plāns ir uztverts kā stimuls Eiropas ekonomikas attīstībai, kam pamatā ir ES 
ilgtermiņa mērķi, turklāt, nodrošinot starpsavienojumu jaudas palielināšanu, rodas plašas 
iespējas virzīties uz vienotu Eiropas enerģētikas tirgu.

Grozījums Nr. 81
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) periods, kurā jānodrošina 
lielākas starpsavienojumu jaudas 
pieejamība tirgus dalībniekiem un kurš 
nedrīkst pārsniegt trīs gadus kopš 
palīdzības piešķiršanas;

Or. en

Pamatojums

Atveseļošanas plāns ir uztverts kā stimuls Eiropas ekonomikas attīstībai, kam pamatā ir ES 
ilgtermiņa mērķi, turklāt, nodrošinot starpsavienojumu jaudas palielināšanu, rodas plašas 
iespējas virzīties uz vienotu Eiropas enerģētikas tirgu.
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Grozījums Nr. 82
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) elektrības vai gāzes transporta jaudas 
pieaugums vismaz starp projektā ietverto 
dalībvalstu robežām, neskatoties uz to, vai 
finansējums ir piešķirts vienai vai 
vairākām šīm dalībvalstīm;

Or. en

Pamatojums

Atveseļošanas plāns ir uztverts kā stimuls Eiropas ekonomikas attīstībai, kam pamatā ir ES 
ilgtermiņa mērķi, turklāt, nodrošinot starpsavienojumu jaudas palielināšanu, rodas plašas 
iespējas virzīties uz vienotu Eiropas enerģētikas tirgu.

Grozījums Nr. 83
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) tas, cik lielā mērā projekts atbilst 
prioritātēm, kuras noteiktas katrā Eiropas 
elektroenerģijas un gāzes regulatoru 
grupas (ERGEG) reģionālajā iniciatīvā, 
lai izveidotu vienotu Eiropas enerģētikas 
tirgu;

Or. en

Pamatojums

Atveseļošanas plāns ir uztverts kā stimuls Eiropas ekonomikas attīstībai, kam pamatā ir ES 
ilgtermiņa mērķi, turklāt, nodrošinot starpsavienojumu jaudas palielināšanu, rodas plašas 
iespējas virzīties uz vienotu Eiropas enerģētikas tirgu.
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Grozījums Nr. 84
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) energoefektivitātes palielināšanas un 
primārās enerģijas patēriņa 
samazināšanas potenciāls gan būvniecībā, 
gan citās nozarēs.

Or. ro

Pamatojums

Lai novērtētu iesniegtos priekšlikumus, Komisijas piemērotajos kritērijos jāietver iespējama 
energoefektivitātes palielināšana un primārās enerģijas patēriņa samazināšana gan 
būvniecībā, gan citās nozarēs.

Grozījums Nr. 85
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dažādiem projektiem prioritāti piešķir, 
novērtējot to, cik veiksmīga varētu būt to 
īstenošana, kā arī laiku, kurā tos var 
īstenot.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir īstermiņa projektiem, kuriem ir īstermiņa rezultāti, lai tie varētu būtiski 
ietekmēt pašreizējās krīzes problēmu risināšanu.
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Grozījums Nr. 86
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EEPEA finansējumu jūras vēja enerģijas 
projektiem piešķir pēc tam, kad publicēts 
uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par 
darbībām, ar kurām īsteno pielikuma 
B daļā minētos projektus.

1. EEPEA finansējumu jūras vēja enerģijas 
projektiem piešķir pēc tam, kad publicēts 
uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par 
darbībām, ar kurām īsteno projektus, kuru 
piemēri orientējoši minēti pielikuma 
B daļā.

Or. en

Pamatojums

Jāveic attiecīgie labojumi saistībā ar pielikumu.

Grozījums Nr. 87
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jūras vēja enerģijas projektiem, kas 
minēti 1. punktā, piešķir finansējumu
atbilstīgi prioritātēm, kas noteiktas 
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajā 
plānā (ETS plānā). ETS plānu ņem vērā, 
nosakot turpmākās finansēšanas 
prioritātes saistībā ar ETS plāna sešām 
Eiropas rūpniecības iniciatīvām.

Or. en

Pamatojums

ETS plāna mērķis ir paātrināt plaša tehnoloģiju klāsta attīstību, jo tās visas būs vajadzīgas, 
lai sekmētu klimata pārmaiņu apkarošanu un uzlabotu energoapgādes drošību. Šis 
atveseļošanas plāns atbalsta avansa finansējumu tikai jūras vēja enerģijas un oglekļa 
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uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) projektiem. Turpmākajās apspriedēs par budžetu ir 
jāizskata jautājums par citu tehnoloģiju finansēšanu, lai nodrošinātu, ka citas tehnoloģijas 
netiek atstātas novārtā un vēja enerģijas un CCS projektiem nepiešķir divkāršu finansējumu 
no dažādiem avotiem, tādējādi radot kaitējumu citām nozarēm.

Grozījums Nr. 88
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Priekšlikumi ir tiesīgi saņemt EEPEA 
finansējumu tikai tad, ja tajos paredzēts 
īstenot pielikuma B daļā minētos 
projektus, nepārsniedzot turpat noteikto 
EEPEA finansējuma maksimālo apjomu, 
un ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

1. Priekšlikumi ir tiesīgi saņemt EEPEA 
finansējumu tikai tad, ja tajos paredzēts 
īstenot projektus, kuru piemēri minēti 
B pielikuma B daļā.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir īstermiņa projektiem, kuriem ir īstermiņa rezultāti, lai tie varētu būtiski 
ietekmēt pašreizējās krīzes problēmu risināšanu.

Grozījums Nr. 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekta grafiks ietver apjomīgus 
kapitālizdevumus 2009. un 2010. gadā;

a) tas ir ilgtermiņa projekts, kuru plānots 
uzsākt līdz 2010. gada beigām;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka projekti, kuriem drīkst piešķirt finansējumu saistībā ar šo regulu, faktiski 
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veicina ekonomikas atveseļošanos, ir svarīgi attiecīgos projektus uzsākt un īstenot pusotra 
gada laikā, skaitot no šī brīža. Vienlīdz svarīgi ir šo finansējumu paredzēt liela mēroga 
projektiem, tādējādi veicinot finansiālo atveseļošanos ilgā laika periodā.

Grozījums Nr. 90
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dažādiem projektiem prioritāti piešķir, 
novērtējot to īstenojamību un laiku, kurā 
tos var īstenot.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir īstermiņa projektiem, kuriem ir īstermiņa rezultāti, lai tie varētu būtiski 
ietekmēt pašreizējās krīzes problēmu risināšanu.

Grozījums Nr. 91
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) tas, kādā apjomā Kopienas uzņēmumi, 
kuri minēti 14. panta 2. punktā, pienācīgi 
integrē attiecīgo Eiropas nozari.

Or. en

Pamatojums

Ja atveseļošanas plānam jāpanāk vēlamā ietekme, tajā jābūt atbilstīgi ietvertām Eiropas 
nozarēm.
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Grozījums Nr. 92
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dažādiem projektiem prioritāti piešķir, 
novērtējot to īstenojamību un laiku, kurā 
tos var īstenot.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir īstermiņa projektiem, kuriem ir īstermiņa rezultāti, lai tie varētu būtiski 
ietekmēt pašreizējās krīzes problēmu risināšanu.

Grozījums Nr. 93
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EEPEA finansējumu, kas paredzēts 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
projektiem, piešķir darbībām, ar kurām 
īsteno pielikuma C daļā minētos projektus.

1. EEPEA finansējumu, kas paredzēts 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
projektiem, piešķir darbībām, ar kurām 
īsteno projektus, kuru piemēri minēti
pielikuma C daļā.

Or. en

Pamatojums

Jāveic attiecīgie labojumi saistībā ar pielikumu.
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Grozījums Nr. 94
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EEPEA finansējumu piešķir ne vairāk kā 
5 projektiem. Finansējums vienam 
projektam nepārsniedz EUR 250 milj.

4. EEPEA finansējumu piešķir ne vairāk 
kā 5 projektiem. Finansējums vienam 
projektam nepārsniedz EUR 150 milj.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas
projektiem, kas minēti 1. punktā, piešķir 
finansējumu atbilstīgi Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskajam plānam 
(ETS plānam). Šo finansējumu ņem vērā, 
nosakot turpmākās finansēšanas 
prioritātes saistībā ar ETS plāna sešām 
Eiropas rūpniecības iniciatīvām.

Or. en

Pamatojums

ETS plāna mērķis ir paātrināt plaša tehnoloģiju klāsta attīstību, jo tās visas būs vajadzīgas,
lai sekmētu klimata pārmaiņu apkarošanu un uzlabotu energoapgādes drošību. Šis 
atveseļošanas plāns atbalsta avansa finansējumu tikai jūras vēja enerģijas un oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) projektiem. Turpmākajās apspriedēs par budžetu ir 
jāizskata jautājums par citu tehnoloģiju finansēšanu, lai nodrošinātu, ka citas tehnoloģijas 
netiek atstātas novārtā vai vēja enerģijas un CCS projektiem nepiešķir divkāršu finansējumu 
no dažādiem avotiem, tādējādi radot kaitējumu citām nozarēm.
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Grozījums Nr. 96
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Priekšlikumi ir tiesīgi saņemt EEPEA 
finansējumu tikai tad, ja tajos paredzēts 
īstenot projektus, kuri uzskaitīti pielikuma 
C daļā, un ja tie atbilst šādiem 
nosacījumiem:

1. Priekšlikumi ir tiesīgi saņemt EEPEA 
finansējumu tikai tad, ja tajos paredzēts 
īstenot projektus, kuru piemēri uzskaitīti 
pielikuma C daļā:

Or. en

Pamatojums

Jāveic attiecīgie labojumi saistībā ar pielikumu.

Grozījums Nr. 97
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektos pierādīts, ka tiem ir kapacitāte, 
lai uztvertu vismaz 85 % CO2 enerģijas 
ražošanas iekārtās, kuru elektroenerģijas 
jauda ir vismaz 300 MW vai tās 
ekvivalents, kā arī spēja transportēt un 
ģeoloģiski droši uzglabāt CO2 pazemes 
krātuvēs;

a) projektos pierādīts, ka tiem ir kapacitāte, 
lai uztvertu vismaz 85 % CO2 enerģijas 
ražošanas iekārtās, kuru elektroenerģijas 
jauda ir vismaz 300 MW vai tās 
ekvivalents (vai uztveršanas iekārtās, 
kurās notiek apstrāde ar dūmgāzu 
plūsmu, kas atbilst vismaz 300 MW jaudai 
lielākā spēkstacijā), kā arī spēja transportēt 
un ģeoloģiski droši uzglabāt CO2 pazemes 
krātuvēs;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka būtu iespējams īstenot CCS demo projektu, kurā notiek apstrāde ar 
dūmgāzu plūsmu, kas atbilst vismaz 300 MW jaudai, pat ja spēkstacijas uzstādītā jauda būtu 

Adlib Express Watermark



AM\772702LV.doc 55/98 PE421.268v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

lielāka par 300 MW (piem., 800 MW). Tas ļautu saglabāt zemas kopējas izmaksas, vienlaikus 
nepieļaujot kompromisus attiecībā uz demonstrējumu efektivitāti.

Grozījums Nr. 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektos pierādīts, ka tiem ir kapacitāte, 
lai uztvertu vismaz 85 % CO2 enerģijas 
ražošanas iekārtās, kuru elektroenerģijas 
jauda ir vismaz 300 MW vai tās 
ekvivalents, kā arī spēja transportēt un 
ģeoloģiski droši uzglabāt CO2 pazemes 
krātuvēs;

a) projektos pierādīts, ka tiem ir kapacitāte, 
lai uztvertu vismaz 85 % CO2 enerģijas 
ražošanas iekārtās, kuru elektroenerģijas 
jauda ir vismaz 300 MW vai tās 
ekvivalents (vai uztveršanas iekārtās, 
kurās notiek apstrāde ar dūmgāzu 
plūsmu, kas atbilst vismaz 300 MW jaudai 
lielākā spēkstacijā), kā arī spēja transportēt 
un ģeoloģiski droši uzglabāt CO2 pazemes 
krātuvēs;

Or. xm

Pamatojums

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.

Grozījums Nr. 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektos pierādīts, ka tiem ir kapacitāte, 
lai uztvertu vismaz 85 % CO2 enerģijas 

a) projektos pierādīts, ka tiem ir kapacitāte, 
lai uztvertu vismaz 85 % CO2 enerģijas 
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ražošanas iekārtās, kuru elektroenerģijas 
jauda ir vismaz 300 MW vai tās 
ekvivalents, kā arī spēja transportēt un 
ģeoloģiski droši uzglabāt CO2 pazemes 
krātuvēs;

ražošanas iekārtās, kuru elektroenerģijas 
jauda ir vismaz 250 MW vai tās 
ekvivalents, kā arī spēja transportēt un
ģeoloģiski droši uzglabāt CO2 pazemes 
krātuvēs;

Or. en

Pamatojums

Neparedzot 250 MW slieksni, vairākiem projektiem, kas uzskaitīti pielikumā pievienotajā 
atbilstīgo projektu sarakstā, nevarētu pieprasīt finansējumu no šīs programmas.

Grozījums Nr. 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekta grafiks paredz apjomīgus 
kapitālizdevumus 2009. un 2010. gadā;

b) projektos var ieguldīt apjomīgus 
kapitālizdevumus 2010. gadā, ar ko 
saistībā jāsaņem plānošanas atļaujas. 
Galveno izdevumu plānu sagatavo 
2013. gadam, pēdējos izdevumus paredzot
2014./2015. gadā.

Or. xm

Pamatojums

Sākotnējā formulējumā, kas pieprasīja ievērojamus ieguldījumus 2009. un 2010. gadā, nav 
ņemts vērā tas, ka ieguldījumus nevar veikt, kamēr nav saņemta atļauja.  Tas ir atkarīgs no 
tās direktīvas transponēšanas valsts līmenī, kura attiecas uz ģeoloģisko oglekļa dioksīda 
uzglabāšanu, un saskaņā ar optimistiskākajām prognozēm šo atļauju varētu saņemt divu gadu 
laikā. Tiek prognozēts, ka lielākā daļa ieguldījumu izmaksu radīsies 2013. gadā, bet 2014. un 
2015. gadā tās ievērojami samazināsies.
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Grozījums Nr. 101
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekta grafiks paredz apjomīgus 
kapitālizdevumus 2009. un 2010. gadā;

b) projektos var ieguldīt apjomīgus 
kapitālizdevumus 2010. gadā, ar ko 
saistībā jāsaņem plānošanas atļaujas. 
Galveno izdevumu plānu sagatavo 
2013. gadam, pēdējos izdevumus paredzot
2014./2015. gadā.

Or. en

Pamatojums

Apsverot CCS direktīvas īstenošanas īsto laika grafiku un administratīvās procedūras 
atļaujas saņemšanai, ir jāļauj galvenos izdevumu plānus sagatavot 2013. gadam, pēdējos 
ieguldījumus paredzot 2014. un 2015. gadam.

Grozījums Nr. 102
Herbert Reul, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekta grafiks paredz apjomīgus
kapitālizdevumus 2009. un 2010. gadā;

b) projekta grafiks paredz apjomīgas
kapitāla saistības pirmajos divos gados 
pēc līdzekļu piešķiršanas. Attiecībā uz 
visām saistībām jāpiemēro spēkā esošais 
dalībvalsts regulējums, kā arī jāsaņem 
vajadzīgās atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Demonstrējumu projektu izvēles process varētu notikt līdz pat 2009. gada beigām. Tad 
konkrētie ierosinātie datumi vairs nebūs saderīgi ar šo procesu. Jebkādām kapitāla saistībām 
var piemērot tikai tos nosacījumus, ko nekontrolē projekta izstrādātāji.
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Grozījums Nr. 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekta grafiks paredz apjomīgus 
kapitālizdevumus 2009. un 2010. gadā;

b) tas ir ilgtermiņa projekts, kuru plānots 
uzsākt līdz 2010. gada beigām;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka projekti, kuriem drīkst piešķirt finansējumu saistībā ar šo regulu, faktiski 
veicina ekonomikas atveseļošanos, ir svarīgi attiecīgos projektus uzsākt un īstenot pusotra 
gada laikā, skaitot no šī brīža. Vienlīdz svarīgi ir šo finansējumu paredzēt liela mēroga 
projektiem, tādējādi veicinot finansiālo atveseļošanu ilgā laika periodā.

Grozījums Nr. 104
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekta grafiks paredz apjomīgus 
kapitālizdevumus 2009. un 2010. gadā;

b) projekta grafiks nodrošina iespēju 
ieguldīt līdzekļus 2011. gadā un paredz 
apjomīgus kapitālizdevumus līdz 
2012. gada beigām;

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekta grafiks paredz apjomīgus 
kapitālizdevumus 2009. un 2010. gadā;

b) projekta grafiks paredz apjomīgus 
izdevumus 2009. un 2010. gadā;

Or. en

Pamatojums

Izdevumus nedrīkst ierobežot, paredzot tikai kapitālizdevumus, jo jāpieļauj arī citi izdevumu 
veidi, piemēram, izdevumi par uzglabāšanas apstiprināšanu vai detalizētiem tehniskiem 
pētījumiem.

Grozījums Nr. 106
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dažādiem projektiem prioritāti piešķir, 
novērtējot to īstenojamību un laiku, kurā 
tos var īstenot.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir īstermiņa projektiem, kuriem ir īstermiņa rezultāti, lai tie varētu būtiski 
ietekmēt pašreizējās krīzes problēmu risināšanu.
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Grozījums Nr. 107
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) finanšu paketes nodrošinājums visam 
attiecīgā projekta ieguldījumu posmam;

b) finanšu paketes nodrošinājums visam 
attiecīgā projekta ieguldījumu posmam, ko 
nosaka, pamatojoties uz visaptverošu 
finanšu plānu, kā arī to jomu, posteņu vai 
ieguldījumu posmu apzināšana, ar ko 
saistībā piešķir finansējumu;

Or. en

Pamatojums

Regulā skaidri un nepārprotami jāprecizē tie aspekti, kas jāņem vērā projekta priekšlikuma 
finanšu plāna novērtējumā. Vispārējs formulējums šajā pantā, iespējams, pienācīgi nepalīdz 
Eiropas Komisijai izdarīt izvēli attiecībā uz CCS projektu priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) finanšu paketes nodrošinājums visam 
attiecīgā projekta ieguldījumu posmam;

b) finanšu paketes nodrošinājums visam 
attiecīgā projekta ieguldījumu posmam, ko 
nosaka, pamatojoties uz visaptverošu 
finanšu plānu, kā arī to jomu, posteņu vai 
ieguldījumu posmu apzināšana, ar ko 
saistībā piešķir finansējumu;

Or. xm

Pamatojums

Vispārējs formulējums 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā, iespējams, nenodrošina Komisijai 
īpašu novērtējuma pamatojumu saistībā ar CCS projektu atlasi. Tādēļ šajā regulā skaidri un 
nepārprotami jāprecizē tie aspekti, kas jāņem vērā iesniegtā projekta priekšlikuma finanšu 
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paketes novērtējumā.

Grozījums Nr. 109
Herbert Reul, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasītais finansējums par tonnu 
samazināmā CO2 pirmajos 5 darbības 
gados (īpatsvars — 40 %);

a) pieprasītais finansējums par tonnu 
samazināmā CO2 pirmajos 5 darbības 
gados, cita starpā ņemot vērā tādus
galvenos faktorus kā projekta mērogs, 
izmantotās tehnoloģijas, izmantotais 
kurināmais un transporta veids 
(īpatsvars — 20 %);

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums ir pārāk vienkāršots — izmaksas par CO2 tonnu cita starpā ir atkarīgas no 
tādiem faktoriem kā projekta mērogs, izmantotās tehnoloģijas (sadedzināšana pirms vai pēc), 
izmantotais kurināmais un transporta veids (arī cauruļvada garums) utt.

Grozījums Nr. 110
Herbert Reul, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā projekta sarežģītība un
novitāte, tostarp ar to saistītās pētniecības 
darbības, kā arī atbalsta saņēmēju izteiktā 
apņēmība saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem un jo īpaši ar Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā 
noteiktajiem mērķiem un struktūrām darīt 
zināmus citiem Eiropas uzņēmējiem 
attiecīgajā projektā iegūtos tehniskos 
rezultātus (īpatsvars — 40 %);

b) novitāte, tostarp ar to saistītās 
pētniecības darbības, kā arī atbalsta 
saņēmēju izteiktā apņēmība saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem un jo īpaši ar 
Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskajā 
plānā noteiktajiem mērķiem un struktūrām 
darīt zināmus citiem Eiropas uzņēmējiem 
attiecīgajā projektā iegūtos tehniskos 
rezultātus (īpatsvars — 20 %);
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Or. en

Pamatojums

Sarežģītību nevajag veicināt tikai tādēļ, lai visu sarežģītu. Iespējamība, ka projekts sasniegs 
iecerētos rezultātus, ir jālīdzsvaro ar tehnoloģiju riskiem.

Grozījums Nr. 111
Herbert Reul, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iespējamība, ka projekts sasniegs 
iecerētos rezultātus (īpatsvars — 20 %);

Or. en

Pamatojums

Sarežģītību nevajag veicināt tikai tādēļ, lai visu sarežģītu. Iespējamība, ka projekts sasniegs 
iecerētos rezultātus, ir jālīdzsvaro ar tehnoloģiju riskiem.

Grozījums Nr. 112
Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) projekta papildu ieguvumi, piemēram, 
tā ieguldījums topošajā Eiropas CCS 
infrastruktūrā, kas sekmēs turpmākos 
komercprojektus (īpatsvars — 20 %);

Or. en
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Pamatojums

Sarežģītību nevajag veicināt tikai tādēļ, lai visu sarežģītu. Iespējamība, ka projekts sasniegs 
iecerētos rezultātus, ir jālīdzsvaro ar tehnoloģiju riskiem.

Grozījums Nr. 113
Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
80 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
80 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām. EEPEA 
finansējuma pieņemšana netraucē saņemt 
finansējumu no citiem avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
80 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
plānošanas un ieguldījumu posma 
elementu izmaksas, kuras attiecas tikai uz 
oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu. Tas 
nepārsniedz 80 % no kopējām 
attaisnotajām ieguldījumu izmaksām.

Or. en
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Pamatojums

Attaisnotajās ieguldījumu izmaksās jāiekļauj arī tās izmaksas, kas attiecas uz pilnā mērogā 
īstenota projekta plānošanas posmu. Projekta sagatavošanas posms patiešām ir neatņemama 
daļa no liela mēroga projektu īstenošanas.

Grozījums Nr. 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
80 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
plānošanas un ieguldījumu posma 
elementu izmaksas, kuras attiecas tikai uz 
oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu. Tas 
nepārsniedz 80 % no kopējām 
attaisnotajām ieguldījumu izmaksām.

Or. xm

Pamatojums

Ņemot vērā šī regulas priekšlikuma raksturu, ir svarīgi izmaksās, ko sedz no EEPEA 
programmas, iekļaut arī tās izmaksas, kas attiecas uz tā projekta plānošanas posmu, kas pilnā 
mērogā īstenots Eiropas līmenī. Iepriekšējs plānošanas posms faktiski ir neatņemama daļa, ja 
tiek īstenots liela mēroga projekts, kam jāpiešķir līdzfinansējums.

Grozījums Nr. 116
Philippe Busquin

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 

Adlib Express Watermark



AM\772702LV.doc 65/98 PE421.268v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

80 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

50 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
80 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
50 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Trīs dažādām projekta jomām atveseļošanas plānā jābūt iekļautām vienlīdzīgi. Atveseļošanas 
plāns ir paredzēts, lai „maksimāli palielinātu ieguvumus un samazinātu izmaksas”. CCS 
aspektam ir pievērsta pārāk liela uzmanība. Nodokļu maksātāju nauda ir jāizmanto tā, lai ātri 
nodrošinātu ieguvumus. Samazinot kopējo attaisnoto ieguldījumu izmaksu līmeni, ja tiek 
paredzēti tikai starpsavienojumu un jūras vēja enerģijas projekti, varētu iegūt līdzekļus, 
nepalielinot kopējo atveseļošanas plāna finansējumu.

Grozījums Nr. 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
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saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
80 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
50 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāveic, lai saglabātu atbilstību principiem, kas noteikti ETS dokumentā 
(20. apsvērums), ko Parlaments pieņēma 2008. gada decembrī.

Grozījums Nr. 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
80 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
50 % no kopējām attaisnotajām 
ieguldījumu izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas nepārsniedz 
80 % no kopējām attaisnotajām 

EEPEA finansējums sedz attiecīgā projekta 
ieguldījumu posma elementu izmaksas, 
kuras attiecas tikai uz oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu, ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus. Tas 
nepārsniedz 50 % no kopējām 
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ieguldījumu izmaksām. attaisnotajām ieguldījumu izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums neietekmē 
turpmākas dalībvalstu iespējas piešķirt 
līdzfinansējumu un citus Kopienas 
instrumentus, ar nosacījumu, ka kopējā 
summa, ko veido Kopienas finansējums 
un valsts instrumentu līdzekļi, 
nepārsniedz 80 % no kopējām 
attaisnotajām ieguldījumu izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no iespējamas interpretācijas apšaubīšanas, ir jāprecizē, — kā tas darīts arī 
pārskatītajā ETS direktīvā — ka demo projektiem var piešķirt finansējumu arī dalībvalstis 
un/vai ar citu ES instrumentu starpniecību. Tas stiprinātu uzticības veidošanos attiecībā uz 
ieguldījumiem CCS tehnoloģiju jomā, jo CCS īstenošana tiek uzskatīta par stratēģiski 
nozīmīgu, lai sasniegtu ES mērķus klimata pārmaiņu jomā.

Grozījums Nr. 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EEPEA finansējums neietekmē 
turpmākas dalībvalstu iespējas piešķirt 
līdzfinansējumu un citus Kopienas 
instrumentus.
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Or. xm

Pamatojums

Kā tas norādīts arī grozītajā ETS direktīvā, ir jāprecizē, ka šādiem projektiem var piešķirt 
finansējumu arī dalībvalstis un/vai ar citu ES instrumentu starpniecību, tādējādi izvairoties 
no jebkādām šaubām attiecībā uz attiecīgā dokumenta interpretāciju un palīdzot veidot 
vajadzīgo vidi, lai nodrošinātu uzticību attiecībā uz ieguldījumiem CCS tehnoloģijās, kuru 
īstenošana tiek uzskatīta par stratēģiski nozīmīgu, lai sasniegtu ES mērķus klimata pārmaiņu 
apkarošanas jomā.

Grozījums Nr. 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad publicēts 18. panta 
2. punktā minētais uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus, Komisija, rīkojoties saskaņā 
ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru: 
izvēlas priekšlikumus, kuriem piešķir 
EEPEA finansējumu, un nosaka piešķiramā 
EEPEA finansējuma apjomu. Komisija 
precizē noteikumus un metodes attiecīgo 
priekšlikumu īstenošanai.

1. Pēc tam, kad publicēts 18. panta 
2. punktā minētais uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus, Komisija, rīkojoties saskaņā 
ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru: 
izvēlas priekšlikumus, kuriem piešķir 
EEPEA finansējumu, un nosaka piešķiramā 
EEPEA finansējuma apjomu. Komisija 
precizē noteikumus un metodes attiecīgo 
priekšlikumu īstenošanai. Komisija izveido 
rezerves sarakstu ar priekšlikumiem.

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Reizi trijos mēnešos Komisija publicē 
ziņojumu, kurā ir atjaunināts saraksts ar 
priekšlikumiem un datumiem, kuros 
paredzēts sākt attiecīgos būvniecības 
darbus.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa projektu, kas uzskaitīti A, B, C un D pielikumā, netiks uzsākti paredzētajā 
termiņā, un tādēļ tie neradīs tūlītēju pozitīvu ietekmi ekonomikas un nodarbinātības jomā. No 
otras puses, atjaunojamo resursu nozare, konkrētāk, saules siltuma enerģijas nozare, var 
piedāvāt demonstrējumu projektus, kuru būvniecību var sākt nekavējoties, tādējādi ietekmējot 
gan enerģētikas, gan ekonomikas nozari. Komisijai jāsagatavo jauns E pielikums, kurā 
ietverti priekšlikumi atjaunojamās enerģijas jomā, konkrētāk — saules enerģijas jomā.

Grozījums Nr. 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja kādā no galvenajā sarakstā 
iekļautajiem projektiem notiek kavēšanās, 
piemēram, ja fiziski būvniecību nevar sākt 
līdz 2010. gada 30. jūnijam, galvenajā 
sarakstā iekļauj projektus no rezerves 
saraksta, kam jāpiešķir līdzīgs 
finansējuma apjoms, lai nekavējoties 
uzsāktu šo projektu īstenošanu.

Or. en
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Pamatojums

Lielākā daļa projektu, kas uzskaitīti A, B, C un D pielikumā, netiks uzsākti paredzētajā 
termiņā, un tādēļ tie neradīs tūlītēju pozitīvu ietekmi ekonomikas un nodarbinātības jomā. No 
otras puses, atjaunojamo resursu nozare, konkrētāk, saules siltuma enerģijas nozare, var 
piedāvāt demonstrējumu projektus, kuru būvniecību var sākt nekavējoties, tādējādi ietekmējot 
gan enerģētikas, gan ekonomikas nozari. Komisijai jāsagatavo jauns E pielikums, kurā 
ietverti priekšlikumi atjaunojamās enerģijas jomā, konkrētāk — saules enerģijas jomā.

Grozījums Nr. 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
II nodaļa – 3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a IEDAĻA
ENERGOVIEDAS PILSĒTAS

22.a pants
EEPEA finansējumu energoviedām 
pilsētām piešķir pēc tam, kad publicēts 
uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par 
darbībām, ar kurām īsteno pielikuma 
C.a daļā (jauna) minētos projektus.

Or. en

Pamatojums

Pilsētām, kurās dzīvo 80 % ES iedzīvotāju un saražo 70 % siltumnīcefekta gāzu emisiju, ir 
galvenā nozīme klimata pārmaiņu apkarošanā. Atbilstīgi atveseļošanas plānam paredzētais 
EUR 500 milj. lielais piešķīrums pilsētām, ko sākotnēji ierosināja Komisija, tika svītrots no 
pasākumu saraksta. Tomēr ilgtspējīgiem ieguldījumiem enerģētikas jomā vietējā līmenī ir 
milzīgs potenciāls, kas gan radītu jaunas darbavietas, gan ātrāk sasniegtu mērķus klimata un 
enerģētikas jomā.
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Grozījums Nr. 127
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
II nodaļa – 3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a IEDAĻA
22.a pants

1. Finansējot energotaupības un 
energoefektivitātes projektus, ir cieši 
jāsadarbojas ar dažādām finanšu 
iestādēm, jo īpaši EIB un EIF.
2. Turklāt nodrošina vietējo iestāžu ciešu 
sadarbību, īstenojot attiecīgos projektus 
un dažādas programmas, piemēram, 
Viedo pilsētu programmu, kas jāuzskata 
par finansējamiem projektiem. Šie 
projekti ietver tādus, kuros galvenā 
uzmanība pievērsta vietējiem ilgtspējīgas 
enerģijas un klimata fondiem, tiešajiem 
aizņēmumiem ES pilsētām un vietējām 
bankām, kas paredzēti ilgtspējīgiem 
pasākumiem, vietējām enerģētikas un 
vides aģentūrām, kā arī izpratnes 
veicināšanas kampaņām saistībā ar 
energoviedu ēku tirgu.

Or. en

Pamatojums

Projektus šajā regulā var atbalstīt, izmantojot dažādas ieguldījumu iespējas.

Grozījums Nr. 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III NODAĻA III NODAĻA
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KOPĪGI NOTEIKUMI KOPĪGI NOTEIKUMI

TIEŠIE PIEŠĶĪRUMI UN INOVATĪVI 
FINANŠU INSTRUMENTI

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai izstrādātu ļoti īpašus noteikumus par katru apakšprogrammu, kā to ierosina 
Komisija, labāk un vienkāršāk ir ieviest horizontālos noteikumus, kuri attiecas uz visām 
apakšprogrammām. Tādēļ visu „II nodaļu” mēs aizstājām ar kopīgiem noteikumiem, kas 
izklāstīti III nodaļā. Šajā grozījumā ir ieviesti šie kopīgie noteikumi.

Grozījums Nr. 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns) – pēc III nodaļas virsraksta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Tiesības uz atbalstu

1. Priekšlikumi ir tiesīgi saņemt EEPEA 
finansējumu tikai tad, ja tie īsteno 
projektus tajās jomās, uz kurām attiecas 
1. pants.
2. Atkarībā no projekta priekšlikumus var 
iesniegt:
a) viena vai vairākas dalībvalstis vai ES 
pilsētas, rīkojoties kopīgi;
b) viens vai vairāki valsts vai privātā 
sektora uzņēmumi vai iestādes, rīkojoties 
kopīgi, ar tās (to) dalībvalsts(-u) un/vai 
kompetento iestāžu (pilsētu, provinču vai 
reģionu) piekrišanu, kura(-s) ir tieši 
saistīta(-s) ar attiecīgo projektu; vai
c) viena vai vairākas starptautiskas 
organizācijas, rīkojoties kopīgi, ar to visu 
dalībvalstu un/vai kompetento iestāžu 
(pilsētu, provinču vai reģionu) piekrišanu, 
kuras ir tieši saistītas ar attiecīgo 
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projektu; vai
d) kopuzņēmums, ar to visu dalībvalstu 
un/vai kompetento iestāžu (pilsētu, 
provinču vai reģionu) piekrišanu, kuras ir 
tieši saistītas ar attiecīgo projektu; vai
e) viens vai vairāki uzņēmumi, rīkojoties 
kopīgi.
2. Fizisku personu iesniegti priekšlikumi 
nav atbilstīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
22.b pants (jauns) – pēc III nodaļas virsraksta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants
Atlases un piešķiršanas kritēriji

1. Izvērtējot priekšlikumus, kuri saņemti 
saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, Komisija piemēro 
pašvērtības principu, kura pamatā ir šādi 
kritēriji:
- gatavība, jo īpaši attiecībā uz spēju sākt 
darbu drīzumā un ieguldīt līdzekļus, 
sedzot ievērojamu daļu no saistītajiem 
izdevumiem līdz 2010. gada beigām, kā 
arī pierādāma spēja veikt īstenojamības 
novērtējumus, iepriekšējus un tehniskus 
pētījumus un iegūt licences un pilnvaras
līdz 2010. gada jūnijam;
- ilgtermiņa sociālās atdeves potenciāls 
attiecībā uz energoapgādes drošību un 
klimata pārmaiņu mērķiem, jo īpaši 
sekmējot atjaunojamos enerģijas avotus 
un energoefektivitāti;
- pieejas stabilitāte un tehniskā 
piemērotība un finanšu paketes 
nodrošinājums visam attiecīgās darbības 
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ieguldījumu posmam, jo īpaši attiecībā uz 
jauno darbavietu un vietējā nodokļu 
koeficienta gaidāmo apjomu, kā arī 
pilnībā neizmantoto cilvēkresursu un 
dabas resursu izlietošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
22.c pants (jauns) – pēc III nodaļas virsraksta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.c pants
Finansēšanas nosacījumi

1. EEPEA finansējums sedz izmaksas, 
kas saistītas ar projektu tehnisko 
palīdzību un būvniecību, vajadzības 
gadījumā ņemot vērā iespējamos 
saimnieciskos ieguvumus.
2. Attiecībā uz projektiem, kas iekļauti 
pielikuma orientējošā projektu sarakstā, 
EEPEA finansējums, kas aprēķināts kā 
katram projektam piešķirto tiešo 
piešķīrumu un inovatīvo finanšu 
instrumentu summa, nepārsniedz šeit 
noteikto EEPEA finansējuma maksimālo 
summu.
3. Vienā projektā EEPEA tiešo 
piešķīrumu finansējums nepārsniedz 
50 % no attaisnotajām ieguldījumu 
izmaksām.

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
22.d pants (jauns) – pēc III nodaļas virsraksta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.d pants
Instrumenti

1. Pēc tam, kad publicēts uzaicinājums
iesniegt priekšlikumus, Komisija, ciktāl 
tas ir atbilstīgi, izvēlas priekšlikumus, 
pamatojoties uz pielikumā pievienoto 
orientējošo sarakstu, lai piešķirtu EEPEA 
finansējumu pēc tam, kad novērtēta šo 
projektu saderība ar 22.a pantā 
noteiktajiem atbilstības kritērijiem un 
22.b pantā noteiktajiem atlases un 
piešķiršanas kritērijiem, kā arī nosaka 
piešķiramā EEPEA finansējuma apjomu. 
Komisijas un pieteikumu iesniedzēju 
noslēgtā sadarbības nolīgumā precizē 
priekšlikumu īstenošanas nosacījumus un 
metodes. Komisija informē saņēmējus par 
ikvienu piešķiramo EEPEA finansējumu. 
2. EEPEA finansējumu piešķir, 
pamatojoties uz tiešo piešķīrumu 
nolīgumiem vai inovatīviem finanšu 
instrumentiem, kā tas noteikts 23. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Daļu no Kopienas finansējuma, kas 
paredzēts pielikumā uzskaitītajiem 
projektiem, var novirzīt Eiropas Investīciju 
bankas resursu attiecīgajam instrumentam. 

1. Daļu no Kopienas finansējuma, kas 
paredzēts projektiem, kuru piemēri 
uzskaitīti pielikumā, var novirzīt Eiropas 
Investīciju bankas resursu attiecīgajam 
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Šāds ieguldījums nepārsniedz EUR 500 
milj.

instrumentam. Šāds ieguldījums 
nepārsniedz EUR 500 milj.

Or. en

Pamatojums

Jāveic attiecīgie labojumi saistībā ar pielikumu.

Grozījums Nr. 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cits EEPEA finansējums un instrumenti EEPEA finansējums, ko piešķir ar 
inovatīvo finanšu instrumentu palīdzību

1. Daļu no Kopienas finansējuma, kas 
paredzēts pielikumā uzskaitītajiem 
projektiem, var novirzīt Eiropas 
Investīciju bankas resursu attiecīgajam 
instrumentam. Šāds ieguldījums 
nepārsniedz EUR 500 milj.

1. Kopiena sniedz finanšu ieguldījumu, 
lai segtu aizdevumu vai garantiju 
finansēšanas sagatavošanu un kapitāla 
sadali vai pašu kapitālu vai citus finanšu 
produktus, kas jāizsniedz EIB, EIF vai 
citām valsts bankām no saviem resursiem 
atbilstīgi piemērotiem finanšu 
instrumentiem, tādējādi atbalstot gāzes un 
elektroenerģijas starpsavienojumu, 
energoefektivitātes, atjaunojamo enerģijas 
avotu, viedu pilsētu un ekoloģisko nozaru 
projektus.
Šos instrumentus sagatavo Eiropas 
Komisija kopā ar EIB, EIF un valsts 
bankām, kurām ir pieredze šajā jomā.
1.a To Eiropas Savienības budžeta 
līdzekļu summa, kas piešķirti EIB, EIF 
un citām valsts finanšu iestādēm, ir 50 % 
no 3. panta 1. punktā minētā kopējā 
finansējuma, proti, EUR 1 875 milj.
Attiecīgās finanšu iestādes iegulda tādu 
pašu summu.
Šī instrumenta galvenie noteikumi, 
nosacījumi un procedūras, arī attiecībā uz 
uzraudzību un kontroli, ir noteikti 
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sadarbības nolīgumā, ko noslēgusi 
Komisija, EIB, EIF vai kompetentās 
valsts bankas.

Kopienas atbildība attiecībā uz aizdevumu 
garantiju instrumentu vai citu finanšu
instrumentu, tostarp pārvaldības izmaksām 
un citām atbilstīgām izmaksām, 
nepārsniedz Kopienas ieguldījuma summu 
instrumentā, un nevar radīt nekādas citas 
saistības pret Eiropas Savienības vispārējo 
budžetu.

2. Kopienas atbildība attiecībā uz šo
instrumentu, tostarp pārvaldības izmaksām 
un citām atbilstīgām izmaksām, 
nepārsniedz Kopienas ieguldījuma summu 
instrumentā, un nevar radīt nekādas citas 
saistības pret Eiropas Savienības vispārējo 
budžetu.

3. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
28. panta 2. punktā minēto procedūru, 
lemj par EEPEA finansējuma apjomu, ko 
piešķir minētajam instrumentam. 
Komisija un Eiropas Investīciju banka 
paraksta saprašanās memorandu, kurā 
precizē minētā lēmuma īstenošanas 
nosacījumus un metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
Atbilstības un atlases kritēriji citiem 

atjaunojamās enerģijas un viedu pilsētu 
projektiem

Priekšlikumi, kas finansēti atbilstīgi 
3. panta 2. punkta nosacījumiem, ir tiesīgi 
saņemt EEPEA finansējumu, ja tie atbilst 
šādiem nosacījumiem:
- tos iesniegusi viena vai vairākas ES 
pilsēta(-as);
- projektus plānots uzsākt līdz 2011. gada 
beigām;
- projektu mērķis ir uzlabot 
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energoefektivitāti un sekmēt citu 
atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, jo īpaši būvniecības un 
transporta nozarē, radot gan īstermiņa 
motivāciju, gan sekmējot ES ekonomikas 
pārveidi ilgākā laika periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Dalībvalstu finansiālā atbildība

1. Dalībvalstis veic projektu tehnisko 
uzraudzību un finanšu kontroli, cieši 
sadarbojoties ar Komisiju, un apliecina to 
izdevumu apjomu, kuri radušies saistībā 
ar projektiem vai projektu daļām, kā arī 
izdevumu atbilstību šīs regulas prasībām. 
Dalībvalstis var prasīt Komisijas 
piedalīšanos pārbaudēs uz vietas.
2. Dalībvalstis informē Komisiju par 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
1. punktu, un jo īpaši iesniedz tai aprakstu 
par kontroles, pārvaldības un uzraudzības 
sistēmām, kas izveidotas, lai nodrošinātu 
projektu sekmīgu pabeigšanu un attiecīgo 
izdevumu likumību un pareizību.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu finansiālā atbildība jāparedz attiecībā uz visiem projektiem, nevis tikai 
starpsavienojumu projektiem gāzes un elektroenerģijas jomā. Tādēļ jāaizvieto 12. pants 
(III nodaļa).
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Grozījums Nr. 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija līdz 2010. gada 
30. septembrim veic EEPEA vidusposma 
novērtējumu, lai izvērtētu apropriāciju 
izmantošanas efektivitāti. Tos līdzekļus, 
kas nav piešķirti vai rezervēti saistībā ar 
spēkā esošajiem piedāvājumiem, novirza 
citiem atjaunojamās enerģijas projektiem 
un energoefektivitātes projektiem, arī 
viedu pilsētu projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) energoefektivitātes projektiem —
komiteja, kas izveidota atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2006/32/EK 16. pantam un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2002/91/EK 14. pantam.

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) viedu pilsētu projekti — Pilsētas mēru 
pakts.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) energoviedu pilsētu projekti —
Pilsētas mēru pakts.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā 
paredzētais laikposms ir viens mēnesis.

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
29. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija sagatavo finanšu 
novērtējumu par neseno gāzes krīžu 
ietekmi dalībvalstīs un šos rezultātus ņem 
vērā savā turpmākajā darbā Kopienas 
enerģētikas politikas jomā; 

Or. en

Grozījums Nr. 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija līdz 2010. gada 
30. septembrim veic EEPEA vidusposma 
novērtējumu, lai izvērtētu apropriāciju 
izmantošanas efektivitāti. Tos līdzekļus, 
kas nav piešķirti vai rezervēti saistībā ar 
spēkā esošajiem piedāvājumiem, novirza 
citiem atjaunojamās enerģijas projektiem, 
ko var izmantot, lai atbalstītu jūras vēja 
enerģijas projektus.

Or. en

Pamatojums

Līdzekļus, kas vēl nav ieguldīti, varētu izmantot atjaunojamo tehnoloģiju papildu 
veicināšanai.
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Grozījums Nr. 144
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija līdz 2010. gada 
30. septembrim veic EEPEA vidusposma 
novērtējumu, lai izvērtētu apropriāciju 
izmantošanas efektivitāti. Tos līdzekļus, 
kas nav piešķirti vai rezervēti saistībā ar 
spēkā esošajiem piedāvājumiem, novirza 
citiem atjaunojamās enerģijas projektiem, 
ko var izmantot, lai atbalstītu jūras vēja 
enerģijas projektus.

Or. en

Pamatojums

Līdzekļus, kas vēl nav ieguldīti, varētu izmantot atjaunojamo tehnoloģiju papildu 
veicināšanai.

Grozījums Nr. 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uzrauga šīs regulas īstenošanu. Ik 
gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
programmas īstenošanu.

Komisija uzrauga šīs regulas īstenošanu. 
Reizi sešos mēnešos, arī iesniedzot 
provizorisko budžeta projektu, Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par programmas īstenošanu.

Papildus pirmajā daļā noteiktajam 
pienākumam iesniegt ziņojumu Komisija 
pēc Parlamenta vai Padomes 
pieprasījuma sniedz detalizētu 
informāciju par to, kā izmantots EEPEA 
finansējums, arī inovatīvie finanšu 
instrumenti, kā arī par katra projekta 
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īstenošanu, ietverot tā izstrādes posmu un 
konkrētus skaitļus, jo īpaši attiecībā uz 
finanšu plānojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Turpmākās perspektīvas

1. Komisija sagatavo jaunu programmu 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam, 
piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību 
projektiem enerģētikas jomā laikposmam 
pēc 2010. gada.
2. Sagatavojot jaunu programmu, 
Komisija ņem vērā pašreizējo ekonomikas 
un politisko situāciju un noorganizē 
apspriedes ar visām ieinteresētajām 
pusēm un ekspertiem, bet pirms tam veic 
ietekmes novērtējumu, lai noteiktu, kurās 
jomās vissteidzamāk jāveic ieguldījumi.
3. Līdztekus Komisija sagatavo stabilu un 
nozīmīgu finansēšanas mehānismu, kas 
izmantojams jaunajā programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
Pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgie projekti Atbilstīgo projektu atklātais saraksts
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Or. en

Grozījums Nr. 148
András Gyürk

Regulas priekšlikums
Pielikums
Komisijas ierosinātais teksts

A. STARPSAVIENOJUMI

1. Gāzes starpsavienojumi

Projekts Atbalstīto projektu teritorija Paredzētais 
Kopienas 
ieguldījums
(miljonos 
EUR)

Gāzes tranzīta dienvidu koridors

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austrija, Ungārija, Bulgārija, 
Vācija, Rumānija
Itālija, Grieķija 

250

100
Baltijas starpsavienojums

Skanled Polija, Dānija, Zviedrija 150
SDG tīkls

Sašķidrinātās dabasgāzes termināls Polijas piekrastē 
Świnoujście ostā 

Polija 80

Centrālā un Dienvidaustrumeiropa

Starpsavienojums Slovākija-Ungārija 
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gāzes pārvades sistēma Slovēnijā starp Austrijas 
robežu un Ļubļanu (izņemot Rogatec-Kidričevo
posmu) 
Starpsavienojums Bulgārija-Grieķija
(Haskovo-Komotini)
Gāzes starpsavienojums Rumānija-Ungārija
Gāzes uzglabāšanas jaudas palielināšana Čehijas 
mezglā
Infrastruktūra un aprīkojums, lai nodrošinātu gāzes 
plūsmu rietumu-austrumu virzienā īslaicīga 
padeves pārtraukuma gadījumā

Slovākija-Ungārija

Slovēnija

Bulgārija, Grieķija

Rumānija, Ungārija

Čehijas Republika

Visas dalībvalstis

25

40

20

30
25

20

                                               
1 Šo atbalstu var piešķirt kopā ar Eiropas Investīciju bankas atbalstu.
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Vidusjūras reģions
Francijas gāzes tīkla nostiprināšana uz ass Āfrika-
Spānija-Francija

Francija 150

Ziemeļjūras apgabals
Cauruļvads Vācija-Beļģija-Apvienotā Karaliste
Savienojums Francija-Beļģija

Beļģija
Francija, Beļģija

35
100

KOPĀ 1025

2. Elektroenerģijas starpsavienojumi

Projekts Atbalstīto projektu 
teritorija

Paredzētais 
Kopienas 
ieguldījums
(miljonos 
EUR)

Baltijas starpsavienojums

Estlink-2
Starpsavienojums Zviedrija-Baltijas valstis un tīkla 
nostiprināšana Baltijas valstīs

Igaunija, Somija
Zviedrija, Latvija, Lietuva

100
175

Centrālā un Dienvidaustrumeiropa

Halle/Saale – Schweinfurt Vācija 50
Vidusjūras reģions

Starpsavienojuma Portugāle-Spānija nostiprināšana
Starpsavienojums Francija-Spānija (Baixas – Sta 
Llogaia)
Jauns 380 kV maiņstrāvas zemūdens kabelis starp 
Sicīliju un kontinentālo Itāliju (Sorgente –
Rizziconi)

Portugāle
Francija, Spānija
Itālija

30
150
100

Ziemeļjūras apgabals

Starpsavienojums Īrijas Republika-Velsa Īrija, AK 100
KOPĀ 705

3. Projekti mazās salās
Iniciatīvas mazās izolētās salās  Kipra, Malta 20

B. JŪRAS VĒJA ENERĢIJAS PROJEKTI

Projekts Jauda Atbalstīto projektu 
teritorija

Paredzētais
Kopienas 
ieguldījums 
(miljonos 
EUR)

1) Jūras vēja enerģijas integrācija elektrotīklā
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1.1.Baltic I un II - Kriegers Flak I, II, 
III  
Izstrādes posmā esošo projektu 
attīstīšana. Finansējums paredzēts, lai 
nodrošinātu papildu izmaksas kopīga 
starpsavienojuma risinājumam.

1.5 GW Dānija, Zviedrija, 
Vācija, Polija

150

1.2. Ziemeļjūras tīkls
Jūras vēja energotīkla modulāra izstrāde, 
virtuālās jūras elektrostacijas 
demonstrējumi

1 GW Apvienotā Karaliste, 
Nīderlande, Vācija, 
Īrija, Dānija

150

2) Jaunas turbīnas, struktūras un sastāvdaļas, ražošanas jaudas optimizācija
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1  
Izstrādes posmā esošo projektu 
attīstīšana. Jaunu 6-7 MW turbīnu un 
inovatīvu struktūru izmantošana, kas 
novietotas tālu no krasta (līdz 100 km) 
dziļākos ūdeņos (līdz 40 m)  

0.5 GW Vācija, Polija  150

2.2 Aberdīnas jūras vēja enerģijas 
parks (Eiropas testēšanas centrs)
Izstrādes posmā esošo projektu 
attīstīšana, lieljaudas (multimegavatu) 
turbīnu testēšana. Inovatīvu struktūru un 
apakšstruktūru izstrāde, tostarp jūras vēja 
enerģijas ražošanas iekārtu ražošanas 
jaudas uzlabošana. Var paredzēt 100 
megavatu jaudas palielinājumu.

0.25 GW AK 40

2.3 Thornton Bank
Izstrādes posmā esošā projekta 
attīstīšana. Projekta Downvind izstrādē 
iegūtās pieredzes izmantošana 
(līdzfinansēts saskaņā ar Sesto 
pamatprogrammu); Downvind iekārtu 
turbīnu paplašināšana (5 MW) dziļākos 
ūdeņos (līdz 30 m) ar nelielu vizuālo 
ietekmi uz ainavu (redzamība līdz 
30 km).

90MW Beļģija 10

KOPĀ 500

C. OGLEKĻA UZTVERŠANAS UN UZGLABĀŠANAS PROJEKTI
Projekta nosaukums/

teritorija
Paredzētais
Kopienas 
ieguldījums 
(miljonos 
EUR)

Kurināmais Jauda Uztveršanas 
tehnoloģija 

Uzglabāšanas 
koncepts
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Huerth Akmeņogles 450 MW Integrētās 
gazifikācijas 
kombinētais 
cikls (IGCC)

Sālsūdens 
nesējslānī

Jaenschwald
e

Vācija 250

Akmeņogles 500 MW Oxyfuel
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Eemshaven Akmeņogles 1200 
MW

Integrētās 
gazifikācijas 
kombinētais 
cikls (IGCC)

Naftas/gāzes 
atradnēs

Rotterdam Akmeņogles 1080 
MW

Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Rotterdam

Nīderlande 250

Akmeņogles 800 
MW

Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Belchatow Polija 250 Akmeņogles 858 MW Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Sālsūdens 
nesējslānī

Compostella Spānija (ar 
Portugāli)

250 Akmeņogles 500 MW Oxyfuel
tehnoloģija

Sālsūdens 
nesējslānī

Kingsnorth Akmeņogles 800 MW Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Longannet Akmeņogles 3390 
MW

Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Sālsūdens 
nesējslānī

Tilbury Akmeņogles 1600 
MW

Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Hatfield
(Yorkshire)

AK 250

Akmeņogles 900 MW Integrētās 
gazifikācijas 
kombinētais 
cikls (IGCC)

Naftas/gāzes 
atradnēs

KOPĀ 1250

Parlamenta izdarītie grozījumi
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A. STARPSAVIENOJUMI

1. Gāzes starpsavienojumi

Projekts Atbalstīto projektu teritorija Paredzētais 
Kopienas 
ieguldījums
(miljonos 
EUR)

Gāzes tranzīta dienvidu koridors

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austrija, Ungārija, Bulgārija, 
Vācija, Rumānija
Itālija, Grieķija 

250

115
Baltijas starpsavienojums

Skanled Polija, Dānija, Zviedrija 165
SDG tīkls

Sašķidrinātās dabasgāzes termināls Polijas piekrastē 
Świnoujście ostā 

Polija 100

Centrālā un Dienvidaustrumeiropa

Starpsavienojums Slovākija-Ungārija 
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gāzes pārvades sistēma Slovēnijā starp Austrijas 
robežu un Ļubļanu (izņemot Rogatec-Kidričevo
posmu) 
Starpsavienojums Bulgārija-Grieķija
(Haskovo-Komotini)
Gāzes starpsavienojums Rumānija-Ungārija
Gāzes uzglabāšanas jaudas palielināšana Čehijas 
mezglā
Infrastruktūra un aprīkojums, lai nodrošinātu gāzes 
plūsmu pretējā virzienā īslaicīga padeves 
pārtraukuma gadījumā

Starpsavienojums Slovākija-Polija 

Starpsavienojums Ungārija-Horvātija

Starpsavienojums Bulgārija-Rumānija

Slovākija-Ungārija

Slovēnija

Bulgārija, Grieķija

Rumānija, Ungārija
Čehijas Republika

Austrija, Bulgārija, Čehijas 
Republika, Igaunija, Somija, 
Grieķija, Ungārija, Latvija, 
Lietuva, Luksemburga, Polija, 
Rumānija, Slovākija

Slovākija, Polija

Ungārija

Bulgārija, Rumānija

40

50

50

40
40

100

30

30

20

                                               
1 Šo atbalstu var piešķirt kopā ar Eiropas Investīciju bankas atbalstu.
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Vidusjūras reģions
Francijas gāzes tīkla nostiprināšana uz ass Āfrika-
Spānija-Francija

Francija 200

GALSI (gāzes vads Alžīrija-Itālija) Itālija 100

Ziemeļjūras apgabals
Cauruļvads Vācija-Beļģija-Apvienotā Karaliste
Savienojums Francija-Beļģija

Beļģija
Francija, Beļģija

35
200

KOPĀ 1565

2. Elektroenerģijas starpsavienojumi

Projekts Atbalstīto projektu 
teritorija

Paredzētais 
Kopienas 
ieguldījums
(miljonos 
EUR)

Baltijas starpsavienojums

Estlink-2
Starpsavienojums Zviedrija-Baltijas valstis un tīkla 
nostiprināšana Baltijas valstīs

Igaunija, Somija
Zviedrija, Latvija, Lietuva

100
175

Centrālā un Dienvidaustrumeiropa

Halle/Saale – Schweinfurt Vācija 50
Vidusjūras reģions

Starpsavienojuma Portugāle-Spānija nostiprināšana
Starpsavienojums Francija-Spānija (Baixas – Sta 
Llogaia)
Jauns 380 kV maiņstrāvas zemūdens kabelis starp 
Sicīliju un kontinentālo Itāliju (Sorgente –
Rizziconi)

Portugāle
Francija, Spānija
Itālija

30
150
100

Ziemeļjūras apgabals

Starpsavienojums Īrijas Republika-Velsa Īrija, AK 100
Elektroenerģijas tīklu starpsavienojums Malta-
Itālija

Malta, Itālija 20

KOPĀ 725

3. Projekti mazās salās
Iniciatīvas mazās izolētās salās Kipra, Malta 10

B. JŪRAS VĒJA ENERĢIJAS PROJEKTI

Projekts Jauda Atbalstīto projektu Paredzētais
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teritorija Kopienas 
ieguldījums 
(miljonos 
EUR)

1) Jūras vēja enerģijas integrācija elektrotīklā
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, 
III
Izstrādes posmā esošo projektu 
attīstīšana. Finansējums paredzēts, lai 
nodrošinātu papildu izmaksas kopīga 
starpsavienojuma risinājumam.

1.5 GW Dānija, Zviedrija, 
Vācija, Polija

150

1.2. Ziemeļjūras tīkls
Jūras vēja energotīkla modulāra izstrāde, 
virtuālās jūras elektrostacijas 
demonstrējumi

1 GW Apvienotā Karaliste, 
Nīderlande, Vācija, 
Īrija, Dānija, 
Beļģija, Francija

150

2) Jaunas turbīnas, struktūras un sastāvdaļas, ražošanas jaudas optimizācija  
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area - Bard 
1 
Izstrādes posmā esošo projektu 
attīstīšana. Jaunu 6-7 MW turbīnu un 
inovatīvu struktūru izmantošana, kas 
novietotas tālu no krasta (līdz 100 km) 
dziļākos ūdeņos (līdz 40 m)  

0.5 GW Vācija, Dānija 150

2.2 Aberdīnas jūras vēja enerģijas 
parks (Eiropas testēšanas centrs)
Izstrādes posmā esošo projektu 
attīstīšana, lieljaudas (multimegavatu) 
turbīnu testēšana. Inovatīvu struktūru un 
apakšstruktūru izstrāde, tostarp jūras vēja 
enerģijas ražošanas iekārtu ražošanas 
jaudas uzlabošana. Var paredzēt 100 
megavatu jaudas palielinājumu.

0.25 GW AK 40

2.3 Thornton Bank
Izstrādes posmā esošā projekta 
attīstīšana. Projekta Downvind izstrādē 
iegūtās pieredzes izmantošana 
(līdzfinansēts saskaņā ar Sesto 
pamatprogrammu); Downvind iekārtu 
turbīnu paplašināšana (5 MW) dziļākos 
ūdeņos (līdz 30 m) ar nelielu vizuālo 
ietekmi uz ainavu (redzamība līdz 
30 km).

90MW Beļģija 10

KOPĀ 500

C. OGLEKĻA UZTVERŠANAS UN UZGLABĀŠANAS PROJEKTI
Projekta nosaukums/ Paredzētais Kurinā Jauda Uztveršan Uzglabāšanas 
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teritorija Kopienas 
ieguldījums 
(miljonos 
EUR)

mais as 
tehnoloģij
a 

koncepts

Huerth Akmeņ
ogles

450 MW Integrētās 
gazifikācij
as 
kombinētai
s cikls 
(IGCC)

Sālsūdens 
nesējslānī

Jaenschwalde

Vācija 150

Akmeņ
ogles

500 MW Oxyfuel
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Eemshaven Akmeņ
ogles

1200 MW Integrētās 
gazifikācij
as 
kombinētai
s cikls 
(IGCC)

Naftas/gāzes 
atradnēs

Rotterdam Akmeņ
ogles

1080 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Rotterdam

Nīderlande 150

Akmeņ
ogles

800 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Belchatow Polija 150 Akmeņ
ogles

858 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Sālsūdens 
nesējslānī

Compostella Spānija (ar 
Portugāli)

150 Akmeņ
ogles

500 MW Oxyfuel
tehnoloģija

Sālsūdens 
nesējslānī

Kingsnorth Akmeņ
ogles

800 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Longannet

AK 150

Akmeņ
ogles

3390 MW Pulverveid
a 

Sālsūdens 
nesējslānī
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akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Tilbury Akmeņ
ogles

1600 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Hatfield
(Yorkshire)

Akmeņ
ogles

900 MW Integrētās 
gazifikācij
as 
kombinētai
s cikls 
(IGCC)

Naftas/gāzes 
atradnēs

Torrevaldagli
a

Itālija 100 Akmeņ
ogles

660 MW Pulverveid
a 
akmeņogļ
u 
sadedzināš
anas 
tehnoloģij
a

Rūpnieciskie oglekļa uztveršanas projekti
Florange Francija 50 CO2 transports no rūpnieciskām iekārtām (tērauda 

ražošanas rūpnīca) uz pazemes krātuvēm (sālsūdens 
nesējslānī)

KOPĀ 900

C.a (jauns) ĢEOTERMĀLIE PROJEKTI

Projekts Atbalstīto projektu teritorija Paredzētais 
Kopienas 
ieguldījums
(miljonos 
EUR)

Zemas un augstas temperatūras spēkstacijas 
Centrālaustrumeiropā

Slovākija, Ungārija, Rumānija, 
Slovēnija

50

KOPĀ 50

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Komisijas sākotnēji piedāvātajā pielikumā nebija līdzsvarota reģionālā sadalījuma 
attiecībā uz finansiālo atbalstu enerģētikas ieguldījumu jomā. Turklāt lielāks uzsvars bija likts 
uz ieguldījumiem oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas projektos, nevis gāzes 
starpsavienojumu nostiprināšanu. Grozītajā pielikumā ir piedāvāta līdzsvarotāka reģionālā 
pieeja, kā arī vairāk ģeotermālās enerģijas avotu un gāzes starpsavienojumu, kas varētu būt 
ļoti nozīmīgi, risinot gāzes krīzes nākotnē.

Grozījums Nr. 149
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
Pielikums – A punkts – 1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Vidusjūras reģions
Francijas gāzes tīkla nostiprināšana uz ass Āfrika-
Spānija-Francija

Francija 150

Grozījums

Vidusjūras reģions
Ass Āfrika-Spānija-Francija
nostiprināšana

Francija, Spānija 200

Or. en

Grozījums Nr. 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
Pielikums – C punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Projekta nosaukums/
teritorija

Paredzētais
Kopienas 
ieguldījums 
(miljonos 
EUR)

Kurināmais Jauda Uztveršanas 
tehnoloģija 

Uzglabāšanas 
koncepts
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Huerth Akmeņogles 450 MW Integrētās 
gazifikācijas 
kombinētais 
cikls (IGCC)

Sālsūdens 
nesējslānī

Jaenschwald
e

Vācija 250

Akmeņogles 500 MW Oxyfuel 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Eemshaven Akmeņogles 1200 
MW

Integrētās 
gazifikācijas 
kombinētais 
cikls (IGCC)

Naftas/gāzes 
atradnēs

Rotterdam Akmeņogles 1080 
MW

Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Rotterdam

Nīderlande 250

Akmeņogles 800 
MW

Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Belchatow Polija 250 Akmeņogles 858 MW Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Sālsūdens 
nesējslānī

Compostella Spānija (ar 
Portugāli)

250 Akmeņogles 500 MW Oxyfuel
tehnoloģija

Sālsūdens 
nesējslānī

Kingsnorth Akmeņogles 800 MW Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Longannet Akmeņogles 3390 
MW

Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Saline Aquifer

Tilbury Akmeņogles 1600 
MW

Pulverveida 
akmeņogļu 
sadedzināšanas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Hatfield
(Yorkshire)

AK 250

Akmeņogles 900 MW Integrētās 
gazifikācijas 
kombinētais 
cikls (IGCC)

Naftas/gāzes 
atradnēs

KOPĀ 1250

Grozījums

Projekta nosaukums/
teritorija

Paredzētais
Kopienas 
ieguldījums 
(miljonos 

Kurinā
mais

Jauda Uztveršan
as 
tehnoloģij
a 

Uzglabāšanas 
koncepts
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EUR)

Huerth Akmeņo
gles

450 MW Integrētās 
gazifikācij
as 
kombinētai
s cikls 
(IGCC)

Sālsūdens 
nesējslānī

Jaenschwald
e

Vācija 150

Akmeņo
gles

500 MW Oxyfuel 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Eemshaven Akmeņo
gles

1200 MW Integrētās 
gazifikācij
as 
kombinētai
s cikls 
(IGCC)

Naftas/gāzes 
atradnēs

Rotterdam Akmeņo
gles

1080 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Rotterdam

Nīderlande 150

Akmeņo
gles

800 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Belchatow Polija 150 Akmeņo
gles

858 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Sālsūdens 
nesējslānī

Compostella Spānija (ar 
Portugāli)

150 Akmeņo
gles

500 MW Oxyfuel 
tehnoloģija

Sālsūdens 
nesējslānī

Kingsnorth Akmeņo
gles

800 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Longannet

AK 150

Akmeņo
gles

3390 MW Pulverveid
a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 

Sālsūdens 
nesējslānī

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 96/98 AM\772702LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

tehnoloģija
Tilbury Akmeņo

gles
1600 MW Pulverveid

a 
akmeņogļu 
sadedzināš
anas 
tehnoloģija

Naftas/gāzes 
atradnēs

Hatfield
(Yorkshire)

Akmeņo
gles

900 MW Integrētās 
gazifikācij
as 
kombinētai
s cikls 
(IGCC)

Naftas/gāzes 
atradnēs

KOPĀ 1250

Or. en

Grozījums Nr. 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
Pielikums – C.a punkts (jauns)

Grozījums

C.a Energoviedas pilsētas

Projekts Mērķis Paredzētais Kopienas 
ieguldījums
(miljonos EUR)

Vietējie ilgtspējīgas 
enerģijas un klimata 
fondi

Ieviest vai īstenot vietējos 
atjaunojamās enerģijas un 
klimata fondus, lai sekmētu 
vietēja mēroga pasākumus, 
uzlabojot energoefektivitāti 
vietējo pakalpojumu jomā 
un maksimāli palielinātu 
sviras efektu valsts 
finansējuma jomā, 
piesaistot privātos 
ieguldījumus un sekmējot 
valsts un privātā sektora 
partnerību 

200

Tiešie aizņēmumi ES 
pilsētām un vietējām 

Tiešā veidā izsniegt 
aizdevumus ES pilsētām vai 

Papildu pasākums, 
kas jāīsteno, 
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bankām, kas 
paredzēti 
ilgtspējīgiem 
pasākumiem

vietējām bankām, lai 
finansētu ar pilsētām 
saistītus pasākumus 
energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas 
jomā, proti, sabiedriskās 
ēkas, ielu apgaismojumu, 
transportu vai apmācību

izmantojot jau 
ieviestās procedūras 
un nolīgumu, kas 
noslēgts starp EIB un 
vietējām bankām

Vietējās enerģētikas 
un vides aģentūras 
un/vai 
energopakalpojumu 
uzņēmumi

Nodrošināt 
līdzfinansējumu, lai 
izveidotu vai atbalstītu 
vietējās specializētās 
iestādes, kas var piedāvāt 
tehnisko un finansiālo 
atbalstu vietējiem 
atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes 
projektiem

150

Izpratnes 
veicināšanas 
kampaņa par 
energoviedu ēku 
tirgu

Veicināt energoefektivitātes 
un atjaunojamās enerģijas 
pasākumu ātru apgūšanu 
būvniecības nozarē, lai 
panāktu atbilstību 
energoefektivitātes 
standartiem

150

KOPĀ 500

Or. en

Pamatojums

Pilsētām, kurās dzīvo 80 % ES iedzīvotāju un saražo 70 % siltumnīcefekta gāzu emisiju, ir 
galvenā nozīme klimata pārmaiņu apkarošanā. Atbilstīgi atveseļošanas plānam paredzētais 
EUR 500 milj. lielais piešķīrums pilsētām, ko sākotnēji ierosināja Komisija, tika svītrots no 
pasākumu saraksta. Tomēr ilgtspējīgiem ieguldījumiem enerģētikas jomā vietējā līmenī ir 
milzīgs potenciāls, lai radītu gan īstermiņa motivāciju, gan sekmētu ES ekonomikas pārveidi 
ilgākā laika periodā.
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Grozījums Nr. 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Regulas priekšlikums
Pielikums – C.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C.a pielikums
Saules siltuma enerģijas projekti jeb 
saules enerģijas projekti
Komisija iesniedz jaunu E pielikumu, 
kurā uzskaitīti projekti saules enerģijas 
jomā.
Komisija publicē uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus saules enerģijas jomā, 
konkrētāk, — saules siltuma enerģijas 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Neiekļaujot saules enerģijas projektus, Komisija kā vienu no saviem argumentiem minēja to, 
ka neviens projekts nebija pieejams un arī nozare tādus nepiedāvāja. Tomēr Parlamentam ir 
pierādījumi, ka šādi projekti pastāv, un tos var iekļaut jaunajā E pielikumā, kas attiecas uz 
saules enerģijas projektiem.
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