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Grozījums Nr. 1
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kurā 
ierosināta agrīna vienošanās par klimata un 
enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam, 
īpašu uzmanību pievēršot tā mērķiem 
saistībā ar virzību uz konkurētspējīgu 
ekonomiku, kas spēj sniegt jaunas 
nodarbinātības un izaugsmes iespējas;

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kurā 
ierosināta agrīna un vērienīga vienošanās 
par klimata un enerģētikas politikas satvaru 
2030. gadam, īpašu uzmanību pievēršot tā 
mērķim nekavējoties novērst turpmākas 
klimata pārmaiņas un mērķiem saistībā ar 
virzību uz konkurētspējīgu ekonomiku, kas 
spēj sniegt jaunas nodarbinātības un 
izaugsmes iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kurā 
ierosināta agrīna vienošanās par klimata un 
enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam, 
īpašu uzmanību pievēršot tā mērķiem 
saistībā ar virzību uz konkurētspējīgu 
ekonomiku, kas spēj sniegt jaunas 
nodarbinātības un izaugsmes iespējas;

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kurā 
ierosināta agrīna vienošanās par klimata un 
enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam, 
īpašu uzmanību pievēršot tā mērķiem 
saistībā ar virzību uz konkurētspējīgu, 
resursus mazāk patērējošu ekonomiku, 
kas spēj sniegt jaunas kvalitatīvas 
nodarbinātības un ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Ole Christensen
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ekonomikas lejupslīdes 
laikā ekonozarēs tika radīts vairāk jaunu 
darbavietu nekā daudzās citās nozarēs1;
__________________
1 Eiropas Komisijas dienestu darba 
dokuments „Ekoizaugsmei piemītošā 
nodarbinātības potenciāla pilnvērtīga 
izmantošana” (SWD(2012)0092 galīgā 
redakcija), 5. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina veikt pasākumus, lai 
ekonomikas atveseļošanas plānā 
paredzētos resursus piešķirtu kvalitatīvu, 
videi nekaitīgu darbavietu radīšanai un 
ilgtspējīgai izaugsmei; uzsver, ka īpaši ir 
jāatbalsta mazie un vidējie uzņēmumi, lai 
radītu kvalitatīvas, videi nekaitīgas 
darbavietas gan augsti kvalificētiem, gan 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina izvēlēties līdzsvarotu pieeju, lai 
sasniegtu iespējamos jaunos mērķus 
klimata un enerģētikas jomā, ņemot vērā 
negatīvo ietekmi uz Savienības 
rūpniecisko pamatu un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ole Christensen

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka algas daļu samazinājums, 
jo īpaši pēdējos gados, intensīvās zemas 
oglekļa emisijas nozarēs ir mazāks, 
salīdzinot ar 15 rūpniecības nozarēm, kas 
rada vislielāko emisiju apjomu;1

__________________
1 ILO: „Pāreja uz ekoloģisku 
ekonomiku — sociālās dimensijas”, 
48. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka ir jānodrošina platforma, 
kur dalībvalstīm būtu iespēja saskaņot 
centienus radīt jaunas, kvalitatīvas un 
videi nekaitīgas darbavietas un veicināt 



PE521.847v01-00 6/15 AM\1007591LV.doc

LV

ilgtspējīgu izaugsmi; uzsver, ka ir 
jāatbalsta valdību un sociālo partneru 
cieša sadarbība, lai nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju uz videi nekaitīgāku 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver, ka vidējā termiņā ir 
jāsamazina visu tiešo un netiešo subsīdiju 
apmērs, nodokļu atvieglojumi un 
finansiālais atbalsts fosilo resursu 
izmantošanai un ekoloģiski 
neilgtspējīgām darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzsver, ka sociālais dialogs un darba 
ņēmēju līdzdalība ir pamatvērtības un 
pamatlīdzekļi, kas, no vienas puses, 
veicina stabilu un vienmērīgu sociālo 
kohēziju, kvalitatīvu nodarbinātību un 
jaunu darbavietu radīšanu un, no otras 
puses, uzlabo Eiropas ekonomiku 
inovācijas spēju un konkurētspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu nozares līdz 
2020. gadam varētu nodrošināt piecus 
miljonus darbavietu, kā prognozē 
Komisija1; norāda, ka tiek prognozēts, ka 
pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni būs saistīta ar ļoti 
dažādiem vajadzīgo prasmju vispārējiem 
līmeņiem;

2. atgādina, ka energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu nozares līdz 
2020. gadam varētu nodrošināt piecus 
miljonus darbavietu, kā prognozē 
Komisija1; norāda, ka tiek prognozēts, ka 
pāreja uz resursus mazāk patērējošu 
ekonomiku būs saistīta ar ļoti dažādiem 
vajadzīgo prasmju vispārējiem līmeņiem;

__________________ __________________
1 Paziņojums „Virzoties uz ekonomikas 
atlabšanu ar daudzām jaunām darba 
vietām” (COM(2012)0173).

1 Paziņojums „Virzoties uz ekonomikas 
atlabšanu ar daudzām jaunām darba 
vietām” (COM(2012)0173).

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu nozares līdz 
2020. gadam varētu nodrošināt piecus 
miljonus darbavietu, kā prognozē 
Komisija1; norāda, ka tiek prognozēts, ka 
pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni būs saistīta ar ļoti 
dažādiem vajadzīgo prasmju vispārējiem 
līmeņiem;

2. atgādina, ka energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu nozares līdz 
2020. gadam varētu nodrošināt piecus 
miljonus darbavietu, kā prognozē 
Komisija1; tādēļ aicina noteikt trīs 
saistošus mērķus — emisiju 
samazināšanas, atjaunojamās enerģijas 
īpatsvara un energoekonomijas jomā;
norāda, ka tiek prognozēts, ka pāreja uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
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emisiju līmeni būs saistīta ar ļoti dažādiem 
vajadzīgo prasmju vispārējiem līmeņiem;
atgādina, ka videi nekaitīgas 
nodarbinātības iespējas nav tikai tādās 
nozarēs, kur vajadzīga augsta 
kvalifikācija, bet gan visā ekonomikā un 
visos prasmju līmeņos; 

__________________ __________________
1 Paziņojums „Virzoties uz ekonomikas 
atlabšanu ar daudzām jaunām darba 
vietām” (COM(2012)0173).

1 Paziņojums „Virzoties uz ekonomikas 
atlabšanu ar daudzām jaunām darba 
vietām” (COM(2012)0173).

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ole Christensen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka EUR 573 miljardi, kas 
2011. gadā tērēti fosilā kurināmā 
importam1, ir iespējas, ko var izmatot 
darba vietu radīšanai ES ekonozarē un 
tās izaugsmei;
__________________
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/hedegaard/headlines/news/2012-06-
14_01_en.htm

Or. en

Grozījums Nr. 13
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina īstenot pasākumus, lai nodrošinātu 
un saskaņotu vajadzīgo prasmju struktūru, 
kas būs nepieciešama jaunizveidotajām 
darbvietām; uzsver, ka aktīvu darba tirgus 
politikas virzieniem ir jānosaka tādi mērķi 
un jāizstrādā tāda struktūra, kas atbilstu
darba pieprasījuma vajadzībām, lai 
izvairītos no kvalificēta darbaspēka 
trūkuma jauno zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa tehnoloģiju nozarēs;

3. aicina īstenot pasākumus, lai nodrošinātu 
un saskaņotu vajadzīgo prasmju struktūru, 
kas būs nepieciešama jaunizveidotajām 
darbavietām, un risinātu jaunus 
uzdevumus pašreizējās darbavietās, kurās 
notiek darbības pārkārtošana ekoloģiskā 
ziņā; uzsver, ka aktīvu darba tirgus 
politikas virzieniem ir jānosaka tādi mērķi 
un jāizstrādā tāda struktūra, kas atbilstu 
darba ņēmēju un darba pieprasījuma 
vajadzībām, lai izvairītos no kvalificēta 
darbaspēka trūkuma jauno zema oglekļa 
dioksīda emisiju līmeņa tehnoloģiju 
nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina īstenot pasākumus, lai nodrošinātu 
un saskaņotu vajadzīgo prasmju struktūru, 
kas būs nepieciešama jaunizveidotajām 
darbvietām; uzsver, ka aktīvu darba tirgus 
politikas virzieniem ir jānosaka tādi mērķi 
un jāizstrādā tāda struktūra, kas atbilstu 
darba pieprasījuma vajadzībām, lai 
izvairītos no kvalificēta darbaspēka 
trūkuma jauno zema oglekļa dioksīda
emisiju līmeņa tehnoloģiju nozarēs;

3. aicina īstenot pasākumus, lai nodrošinātu 
un saskaņotu vajadzīgo prasmju struktūru, 
kas būs nepieciešama jaunizveidotajām 
darbavietām; uzsver, ka aktīvu darba tirgus 
politikas virzieniem ir jānosaka tādi mērķi 
un jāizstrādā tāda struktūra, kas atbilstu 
darba pieprasījuma vajadzībām, lai 
izvairītos no kvalificēta darbaspēka 
trūkuma jauno zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa ilgtspējīgu tehnoloģiju 
nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Minodora Cliveti
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir jāparedz nākotnē 
vajadzīgās prasmes un atbilstīgi jāpielāgo 
izglītības un apmācības sistēmas, kas 
vajadzīgas, lai jauniešiem, sievietēm un 
citām nelabvēlīgākā situācijā esošām 
grupām nodrošinātu iespēju piekļūt 
ilgtspējīgām, kvalitatīvām darbavietām 
videi nekaitīgās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina Komisijas nolūku apturēt 
Eiropas rūpniecības lejupslīdi 
21. gadsimtā2; aicina klimata un 
enerģētikas politikā pieņemt saskaņotu 
pieeju, kas nemazina rūpniecības politikas 
mērķus un nevājina darbavietu radīšanas 
iespējas;
__________________
2 Paziņojums „Spēcīgāka Eiropas 
rūpniecība izaugsmei un ekonomikas 
atveseļošanai” (COM(2012)0582)

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jürgen Creutzmann



AM\1007591LV.doc 11/15 PE521.847v01-00

LV

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka ir jānovērš oglekļa emisiju 
pārvirze konkrētās rūpniecības nozarēs; 
uzsver, ka darba vietu zaudēšana 
rūpniecībā varētu negatīvi ietekmēt 
vispārējo nodarbinātības stāvokli attiecībā 
uz rūpniecībā radītām katrām 100 darba 
vietām, ir aprēķināts, ka pārējā 
ekonomikā ir radītas apmēram 60 līdz 200 
jaunas darbavietas3;
__________________
3 Komisijas dienestu darba dokuments, 
kas pievienots paziņojumam „Spēcīgāka 
Eiropas rūpniecība izaugsmei un 
ekonomikas atveseļošanai” 
(COM(2012)0582)

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sari Essayah

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina īstenot pasākumus, kas atvieglotu
visvairāk skarto augsta oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa nozaru, piemēram, 
elektroenerģijas ražošanas, transporta, 
būvniecības un energoietilpīgo nozaru, 
darba ņēmēju pielāgošanos pārejai uz 
videi draudzīgu un resursu ziņā efektīvu 
ekonomiku;

4. aicina īstenot pasākumus, kas saglabātu 
darbavietas visvairāk skarto augsta oglekļa 
dioksīda emisiju līmeņa nozarēs, 
piemēram, elektroenerģijas ražošanas, 
transporta, būvniecības un 
energoietilpīgajās nozarēs, kuras kopumā 
ir videi visnekaitīgākās un resursu ziņā
visefektīvākās pasaulē; ja neizdotos 
izpildīt šo pamatuzdevumu — glābt 
Eiropas smagās rūpniecības nozares, 
aicina atvieglināt šajās nozarēs strādājošo 
pielāgošanos darbam citās nozarēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir jāievieš ienākumu 
atbalsts un sociālās aizsardzības 
pasākumi, lai palīdzētu mazināt lejupēju 
pielāgošanos tiem darba ņēmējiem, kurus, 
iespējams, visvairāk ietekmēs pāreja uz 
videi nekaitīgāku ekonomiku (jo īpaši 
mazkvalificētus darba ņēmējus), it sevišķi 
intensīvās augsta oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa nozarēs; uzsver, ka ienākumu 
atbalsta pasākumi ir jāpapildina ar citiem 
pasākumiem, piemēram, apmācību, lai 
uzlabotu un saglabātu nodarbinātību, 
saglabātu darba ņēmējus darba tirgū un 
novērstu prasmju degradāciju krīzes un 
pārstrukturēšanas apstākļos;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Sari Essayah

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina grozīt klimata un enerģētikas 
politiku, lai energoietilpīgu nozaru 
starptautisko konkurenci negatīvi 
neietekmētu vienpusējs izmaksu slogs; un 
tikmēr, kamēr šis slogs būs vienpusējs, 
aicina ieviest brīvas emisiju kvotas oglekļa 
emisiju pārvirzes jomā; lai saglabātu 
Eiropas tērauda nozari, jo īpaši aicina 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 
nošķirt metāla ražošanas procesā iegūto 
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koksu no citiem fosilajiem kurināmajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver nepieciešamību jaunajā satvarā 
risināt ekonomikas krīzes sekas saistībā ar 
enerģijas cenas pieejamību 
galapatērētājiem, proti, mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem;

5. uzsver nepieciešamību jaunajā satvarā, 
jo īpaši ņemot vērā ekonomikas krīzi, 
novērst negatīvo ietekmi, ko rada 
enerģijas cenu paaugstināšanās 
galapatērētājiem, proti, mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem; šajā ziņā uzsver 
atjaunojamo energoresursu atbalsta 
shēmu ietekmi uz cenu paaugstināšanos 
dažās dalībvalstīs un uzskata, ka šīs 
shēmas ir jāpārskata;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver nepieciešamību jaunajā satvarā 
risināt ekonomikas krīzes sekas saistībā ar 
enerģijas cenas pieejamību 
galapatērētājiem, proti, mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem;

5. uzsver nepieciešamību jaunajā satvarā 
risināt ekonomikas krīzes sekas saistībā ar 
enerģijas cenas pieejamību un finanšu 
sloga taisnīgu sadalījumu 
galapatērētājiem, proti, mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver nepieciešamību jaunajā satvarā 
risināt ekonomikas krīzes sekas saistībā ar 
enerģijas cenas pieejamību 
galapatērētājiem, proti, mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem;

5. uzsver nepieciešamību jaunajā satvarā 
risināt ekonomikas krīzes sekas saistībā ar 
enerģijas cenas pieejamību 
galapatērētājiem, proti, mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem; atzīst, ka vērienīgs 
enerģijas ietaupījuma mērķis var palīdzēt 
mazināt gan mājsaimniecību, gan 
uzņēmumu enerģijas rēķinus; un ka 
direktīvas par ēku energoefektivitāti 
vērienīga īstenošana varētu radīt jaunas 
darbavietas esošo ēku modernizēšanas 
jomā, tādējādi nodrošinot nepārtrauktas 
priekšrocības; mudina dalībvalstis šā 
mērķa īstenošanai izmantot pieejamos ES 
finanšu resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sari Essayah

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver nepieciešamību jaunajā satvarā 
risināt ekonomikas krīzes sekas saistībā ar 
enerģijas cenas pieejamību 
galapatērētājiem, proti, mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem;

5. uzsver nepieciešamību jaunajā satvarā 
risināt ekonomikas krīzes sekas saistībā ar 
enerģijas cenas pieejamību 
galapatērētājiem, proti, mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem; īpaši aicina kompensēt 
elektroenerģijas cenu palielināšanos 
nozarēs, kurām vajadzīgs daudz 
elektroenerģijas, pat tad, ja šīs nozares 
savā sektorā ir visekoloģiskākās pasaulē;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir jāstimulē pētījumi 
ilgtspējīgāku resursu ieguves un inovatīvu 
tehnoloģiju jomā, lai uzlabotu vides 
aizsardzību un nozares darba ņēmēju 
darba apstākļus; aicina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt ilgtspējīgākus 
risinājumus resursu ieguves jomā;

Or. en


