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Grozījums 1
Fiona Hall

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē priekšlikumu paziņojumā 
„ES enerģētikas politika: attiecību 
veidošana ar partneriem ārpus mūsu 
robežām” iekļaut mērķi, kas paredz līdz 
2030. gadam nodrošināt vispārēju piekļuvi 
enerģijai, un uzskata, ka jaunattīstības 
valstīs galvenā uzmanība būtu jāvelta tam, 
lai nodrošinātu decentralizētu, ilgtspējīgu 
un izmaksu ziņā pieejamu energoapgādi 
trūcīgajiem iedzīvotājiem;

1. atzinīgi vērtē priekšlikumu paziņojumā 
„ES enerģētikas politika: attiecību 
veidošana ar partneriem ārpus mūsu 
robežām” iekļaut mērķi, kas paredz līdz 
2030. gadam nodrošināt vispārēju piekļuvi 
enerģijai, un uzskata, ka jaunattīstības 
valstīs galvenā uzmanība būtu jāvelta tam, 
lai nodrošinātu decentralizētu, ilgtspējīgu 
un izmaksu ziņā pieejamu energoapgādi 
īpaši trūcīgajiem iedzīvotājiem un 
iedzīvotājiem lauku rajonos; mudina 
atbalstīt inovatīvas maksājumu shēmas ar 
privātā un valsts sektora iesaisti, lai 
tādējādi galalietotājiem nodrošinātu 
izmaksu ziņā pieejamu piekļuvi enerģijai;

Or. en

Grozījums 2
Fiona Hall

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ilgtspējīgai enerģijai ir 
galvenā nozīme attīstībā, un vēlreiz atkārto 
lūgumu izveidot speciālu programmu 
enerģētikas un attīstības jomā, īpašu 
uzmanību pievēršot atjaunojamiem, 
energoefektīviem, maza mēroga un 
decentralizētiem risinājumiem enerģētikas 
jomā, kā arī veicināt resursu attīstību un 
tehnoloģiju nodošanu;

2. uzsver, ka ilgtspējīgai enerģijai ir 
galvenā nozīme attīstībā, un vēlreiz atkārto 
lūgumu izveidot speciālu programmu 
enerģētikas un attīstības jomā, īpašu 
uzmanību pievēršot atjaunojamiem, 
energoefektīviem, maza mēroga un 
decentralizētiem risinājumiem enerģētikas 
jomā, kā arī veicināt resursu attīstību un 
tehnoloģiju nodošanu, lai nodrošinātu 
vietēju līdzdalību; norāda, ka liela apjoma 
atjaunojamo energoresursu shēmas, 
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iespējams, būs noderīgas, lai ilgtspējīgi varētu 
apmierināt pilsētu centru un rūpniecības, 
īpaši jaunietekmes valstu, pieaugošo enerģijas 
pieprasījumu; aicina vienmēr attiecībā uz 
šādām shēmām ievērot augstākos sociālos un 
vides kritērijus;

Or. en

Grozījums 3
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(5) vērš uzmanību uz sarežģīto saikni starp 
pasākumiem energoapgādes un pārtikas 
piegādes un nodrošinājuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz biodegvielu, kas var veicināt 
negatīvu ietekmi uz sociālo un vides jomu 
jaunattīstības valstīs.

(5) vērš uzmanību uz sarežģīto saikni starp 
pasākumiem energoapgādes un pārtikas 
piegādes un nodrošinājuma jomā, jo īpaši 
attiecībā uz biodegvielu, kas var veicināt 
negatīvu ietekmi uz sociālo un vides jomu 
jaunattīstības valstīs, tiesībām uz pārtiku 
noteikti jābūt prioritārākam aspektam 
nekā ES atjaunojamās enerģijas mērķim 
attiecībā uz biodegvielu.

Or. en

Grozījums 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka agrodegvielu izmantošanas 
pieaugums ir noticis, pārmērīgi 
paļaujoties uz viena kultūrauga liela 
apjoma rūpnieciskas ražošanas 
pieaugumu, tādējādi izvēršot 
lauksaimniecības praksi, kas kaitē videi, 
bioloģiskajai daudzveidībai, augsnes 
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auglībai un ūdens pieejamībai; pauž 
bažas par to, ka, veicinot zemes 
īpašumtiesību koncentrāciju, 
agrodegvielu izmantošanas pieaugums 
var izraisīt tādas nelabvēlīgas sekas kā 
zemes tiesību pārkāpumus, piekļuves 
zaudēšanu svarīgiem dabas resursiem, 
atmežošanu un vides noplicināšanu;

Or. en

Grozījums 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina, ka biomasas ražošana 
enerģētikas vajadzībām var konkurēt ar 
pašreizējo lauksaimniecības zemi 
(aramzemi un ganībām); un tādējādi 
ietekmēt pārtikas pieejamību; īpaši 
norāda, ka plaša koksnes izmantošana var 
veicināt mežu izciršanu, zemes 
noplicināšanu un dažos reģionos pat 
pārtuksnešošanos;

Or. en

Grozījums 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c pauž bažas par to, ka Atjaunojamo 
energoresursu direktīvā (RED) trūkst 
saistošu ilgtspējīguma kritēriju biomasas 
ražošanā; uzskatot, ka šādā situācijā 
bioenerģija var negatīvi ietekmēt cīņu pret 
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klimata pārmaiņām, kā arī kļūt par 
būtisku papildu virzītājspēku, kas izraisa 
zemes atsavināšanu, pārtikas 
nenodrošinātību, atmežošanu un mežu 
noplicināšanu jaunattīstības valstīs, 
attiecīgi mudina Komisiju izstrādāt 
juridiski saistošus ilgtspējīguma kritērijus, 
tādējādi novēršot negatīvu ietekmi uz 
klimatu, vidi un sociālo jomu saistībā ar 
biomasas ražošanu un izmantošanu 
enerģētikā;

Or. en

Grozījums 7
Birgit Schnieber-Jastram

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d aicina ES ieviest tādu politiku 
ilgtspējīgai biomasas ražošanai un 
izmantošanai enerģētikā, kas apmierina 
klimata pārmaiņu radītās vajadzības un ir 
saskanīga ar attīstības sadarbības 
politiku;

Or. en

Grozījums 8
Birgit Schnieber-Jastram

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e aicina ES pilnībā atbalstīt tās 
Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2020, 
lai risinātu turpmākās problēmas 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
attīstītu ekosistēmu noturību, veicinot 
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biomasas ilgtspējīgu ražošanu;

Or. en


