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Grozījums Nr. 1
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. atzīst, ka atjaunojamo energoresursu 
īpatsvara palielināšana ne tikai 
pastiprinās Eiropas neatkarību 
energoapgādes jomā, bet arī nodrošinās 
būtisku papildu ieguvumu vides un 
veselības aizsardzības jomā, samazinot 
gaisa piesārņojumu un citas emisijas, kā 
arī pazeminot citus riskus, kas saistīti ar 
pārējiem enerģijas ražošanas veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sabine Wils

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju izvirzīt racionālus mērķus 
līdz 2030. gadam, kuros būtu ņemta vērā 
no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
ražotās elektrības daļa, energoefektivitāte, 
videi nekaitīgas tradicionālas enerģētikas 
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšana;

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju nekavējoties iesniegt 
priekšlikumu par klimata un enerģētikas 
tiesību aktu kopumu 2030. gadam,
iekļaujot saistošus un vērienīgus mērķus 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, energoefektivitāti un 
atjaunojamiem energoresursiem, lai līdz 
2050. gadam pārveidotu ES par ļoti 
efektīvu, gandrīz 100 % uz RES balstītu 
ekonomiku; norāda, ka šāda rīcība 
nodrošinātu nozarei nepieciešamo 
skaidrību attiecībā uz ieguldījumiem, 



PE504.183v01-00 4/38 AM\925368LV.doc

LV

radītu jaunas darbavietas, sekmētu ES 
neatkarību energoapgādes jomā, kā arī 
veicinātu vadošo pozīciju tehnoloģiju 
jomā un rūpniecisko novatorismu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju izvirzīt racionālus mērķus 
līdz 2030. gadam, kuros būtu ņemta vērā 
no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
ražotās elektrības daļa, energoefektivitāte, 
videi nekaitīgas tradicionālas enerģētikas 
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšana;

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju noteikt saistošu mērķi —
līdz 2030. gadam panākt atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru vismaz 45 % 
apjomā, lai radītu nepieciešamo drošību 
ieguldītājiem un nodrošinātu to plānoto 
ieguldījumu nepārtrauktību pēc 
2020. gada, kā arī lai nodrošinātu ES 
īstenojamu iespēju līdz 2050. gadam 
pāriet uz ekonomiku, kurā pilnībā 
izmanto atjaunojamos energoresursus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju izvirzīt racionālus mērķus 
līdz 2030. gadam, kuros būtu ņemta vērā 

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju izvirzīt racionālus mērķus 
līdz 2030. gadam, kuros būtu ņemta vērā 
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no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
ražotās elektrības daļa, energoefektivitāte, 
videi nekaitīgas tradicionālas enerģētikas 
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšana;

no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
ražotās elektrības daļa, energoefektivitāte, 
videi nekaitīgas tradicionālas enerģētikas 
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšana; aicina Komisiju ierosināt 
konkrētus mērķus atjaunojamo 
energoresursu jomā 2030. gadam, kas 
virzītu pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un 
nodrošināt, ka arī turpmāk tiek īstenota 
stabila un vērienīga ilgtermiņa politika 
atjaunojamo energoresursu jomā, lai 
nodrošinātu lielāku skaidrību attiecībā uz 
regulējumu un ieguldījumiem un lai 
sasniegtu ES dekarbonizācijas mērķus 
2050. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju izvirzīt racionālus mērķus 
līdz 2030. gadam, kuros būtu ņemta vērā 
no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
ražotās elektrības daļa, energoefektivitāte, 
videi nekaitīgas tradicionālas enerģētikas 
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšana;

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu to 2020. gadam izvirzītos 
mērķus, kas noteikti ar ES Atjaunojamo
energoresursu direktīvu; aicina Komisiju 
izvirzīt vērienīgu un saistošu ES mērķi
2030. gadam attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem, lai nodrošinātu 
nepārtrauktību un stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Marita Ulvskog
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju izvirzīt racionālus mērķus
līdz 2030. gadam, kuros būtu ņemta vērā 
no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
ražotās elektrības daļa, energoefektivitāte, 
videi nekaitīgas tradicionālas enerģētikas
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšana;

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju sasniegt mērķus attiecībā 
uz atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanu, 
kā arī energoefektivitāti un piegādes 
drošību, nodrošinot vidēja termiņa līdz
ilgtermiņa klimata pārmaiņu 
ierobežošanas mērķu sasniegšanu un 
rūpniecisko konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Andres Perello Rodriguez

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju izvirzīt racionālus mērķus 
līdz 2030. gadam, kuros būtu ņemta vērā 
no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
ražotās elektrības daļa, energoefektivitāte, 
videi nekaitīgas tradicionālas enerģētikas 
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšana;

1. norāda, ka atjaunojamo energoresursu 
attīstības ātrums visās dalībvalstīs nav 
vienāds un ka, iespējams, būs jādubulto 
centieni, lai sasniegtu 2020. gadam 
izvirzītos mērķus; aicina Komisiju izvirzīt 
vērienīgus mērķus līdz 2030. gadam, kuros 
būtu ņemtas vērā no dažādiem avotiem 
ražotās elektrības daļas un paredzēts 
arvien lielāks atjaunojamo energoresursu 
īpatsvars enerģijas struktūrā, kā to 
atbalsta ES;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Anna Rosbach
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
aicina Komisiju izvirzīt racionālus mērķus 
līdz 2030. gadam, kuros būtu ņemta vērā 
no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
ražotās elektrības daļa, energoefektivitāte, 
videi nekaitīgas tradicionālas enerģētikas 
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšana;

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus 
un lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju; 
aicina Komisiju izvirzīt īstenojamus
mērķus līdz 2030. gadam, kuros būtu 
ņemta vērā no atjaunojamiem 
energoresursu avotiem ražotās elektrības 
daļa, energoefektivitāte, videi nekaitīgas 
tradicionālas enerģētikas tehnoloģijas un 
oglekļa dioksīda uzglabāšana;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus;
aicina Komisiju izvirzīt racionālus mērķus 
līdz 2030. gadam, kuros būtu ņemta vērā 
no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
ražotās elektrības daļa, energoefektivitāte, 
videi nekaitīgas tradicionālas enerģētikas 
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda
uzglabāšana;

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs tiek 
attīstīti atjaunojamie energoresursi, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus;
aicina Komisiju izvirzīt racionālu satvaru 
laikposmam pēc 2020. gada, kas noteikts 
plašākā klimata un enerģētikas kontekstā 
un cita starpā nodrošina piegādes 
drošību, inovāciju un konkurētspēju, 
tādējādi veicinot resursu ziņā efektīvu, 
drošu, ilgtspējīgu Eiropas ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

Or. pl
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Grozījums Nr. 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
1. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

norāda, ka 2020. gadam noteiktie saistošie 
mērķi attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem ir veicinājuši 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
ES un radījuši stabilu vidi ieguldījumiem, 
nodrošinot Eiropai konkurences 
priekšrocību atjaunojamo energoresursu 
jomā, kas sniegs būtisku devumu 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbavietu 
radīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka Eiropas enerģētikas 
politikā uzsvars jāliek uz atjaunojamo 
energoresursu attīstību, ieviešanu un 
sadali; lai līdz 2050. gadam izveidotu 
ekonomiku, kas balstās uz atjaunojamiem 
energoresursiem, nepieciešami 
vērienīgāki dalībvalstu mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā 2030. gadam un pēc 
tā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Sabine Wils
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atkārtoti pauž nostāju, ka mērķis 
klimata jomā vien, kam jānodrošina 
lielākā daļa no nepieciešamā emisiju 
samazinājuma, proti, 80–95 % 
2050. gadā, nenodrošinās to, ka 
atjaunojamiem energoresursiem un 
energotaupības pasākumiem tiek novirzīti 
pietiekami ieguldījumi; atbalsta ideju, ka
šiem abiem izdevīgajiem risinājumiem, 
kas noteikti Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam, jābūt regulējuma 
centrālajam pīlāram laikposmā pēc 
2020. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina izstrādāt jaunus ekonomiskos 
instrumentus, lai veicinātu atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, un 
pakāpeniski samazināt subsīdijas 
fosilajam kurināmajam;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Nikos Chrysogelos

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

1.a uzskata, ka, turpmāk politikā paredzot 
stimulus atjaunojamo energoresursu 
attīstībai, būtu jāņem vērā 
resursefektivitātes mērķi un jārisina 
jautājums saistībā ar dažādu biomasas 
izcelsmes energoresursu avotu tā sauktā 
„oglekļa emisiju parāda” lielajām 
atšķirībām;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda uz videi nekaitīgo tehnoloģiju 
tirgus potenciālu; uzsver, ka videi 
nekaitīgās tehnoloģijas būtu uzskatāmas 
par iespēju stiprināt rūpniecību Eiropā, 
nevis nozari, kurā noteikti nepieciešams 
publiskais finansējums;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Andres Perello Rodriguez

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž dziļu nožēlu par to, ka dažas 
dalībvalstis īsteno ārkārtīgi stingru 
taupības politiku, veicot izdevumu 
samazinājumus, kas tieši ietekmē 
pētniecību, attīstību un inovāciju 
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atjaunojamo energoresursu jomā un 
palēnina atjaunojamo energoresursu 
attīstību, liedzot sasniegt to tehnoloģisko 
gatavību, kas nepieciešama, lai ne tikai 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, bet arī pazeminātu enerģijas 
ražošanas izmaksas un veicinātu 
ieguldījumus;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Sabine Wils

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b piekrīt Komisijai, ka stabila izaugsme 
atjaunojamo energoresursu jomā līdz 
2030. gadam varētu radīt vairāk nekā 
3 miljonus darbavietu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sabine Wils

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, ka atjaunojamie 
energoresursi netiek attīstīti atsevišķi, bet 
gan kā daļa no vispārējās energosistēmas;
atkārtoti uzsver, ka finansējums ir jāpiešķir 
saskaņā ar Eiropas Savienošanas 
programmu, lai finansētu uz IKT bāzes 
izveidoto viedtīklu attīstību, kas ļautu 
vairāk iekļaut atjaunojamos energoresursus 
un uzlabotu piegādes sistēmu stabilitāti.

2. uzskata, ka Eiropas enerģētikas politika 
atkārtoti jākoncentrē uz atjaunojamo 
energoresursu attīstību, ieviešanu un 
sadali; aicina ES dalībvalstis un Komisiju 
pastiprināt ES centienus un paaugstināt 
mērķi atjaunojamo energoresursu jomā, 
proti, līdz 2020. gadam panākt 
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 
30 % apjomā, nosakot papildu saistošo 
mērķi panākt īpatsvaru 45 % apjomā 
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2030. gadā un papildu indikatīvos mērķus 
2040. un 2050. gadam; aicina Eiropas 
Komisiju steidzami sagatavot tiesību aktu 
priekšlikumus, lai šai sakarā pārskatītu 
klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopumu, nodrošinot ilgtermiņa drošību 
ieguldītājiem un inovāciju veicinātājiem;
atkārtoti uzsver, ka finansējums ir jāpiešķir 
saskaņā ar Eiropas Savienošanas 
programmu, lai finansētu uz IKT bāzes 
izveidoto viedtīklu attīstību, kas ļautu 
vairāk iekļaut atjaunojamos energoresursus 
un uzlabotu piegādes sistēmu stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, ka atjaunojamie 
energoresursi netiek attīstīti atsevišķi, bet 
gan kā daļa no vispārējās energosistēmas;
atkārtoti uzsver, ka finansējums ir jāpiešķir 
saskaņā ar Eiropas Savienošanas 
programmu, lai finansētu uz IKT bāzes 
izveidoto viedtīklu attīstību, kas ļautu 
vairāk iekļaut atjaunojamos energoresursus 
un uzlabotu piegādes sistēmu stabilitāti.

2. atkārtoti uzsver, ka finansējums ir 
jāpiešķir saskaņā ar Eiropas Savienošanas 
programmu, lai finansētu uz IKT bāzes 
izveidoto viedtīklu attīstību, kas ļautu 
vairāk iekļaut atjaunojamos energoresursus 
un uzlabotu piegādes sistēmu stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
netiek attīstīti atsevišķi, bet gan kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver, 
ka finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar 
Eiropas Savienošanas programmu, lai 
finansētu uz IKT bāzes izveidoto viedtīklu 
attīstību, kas ļautu vairāk iekļaut 
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes sistēmu stabilitāti.

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
tiek attīstīti ne tikai atsevišķi, lai veicinātu 
decentralizētu atjaunojamo energoresursu 
sistēmu attīstību, bet arī kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver,
ka finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar 
Eiropas Savienošanas programmu, lai 
finansētu pārrobežu infrastruktūras un
viedtīklu attīstību, kas ļautu vairāk iekļaut 
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes sistēmu stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
netiek attīstīti atsevišķi, bet gan kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver, 
ka finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar 
Eiropas Savienošanas programmu, lai 
finansētu uz IKT bāzes izveidoto viedtīklu 
attīstību, kas ļautu vairāk iekļaut 
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes sistēmu stabilitāti.

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
netiek attīstīti atsevišķi, bet gan kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver, 
ka finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar
Eiropas Savienošanas programmu, lai 
finansētu uz IKT bāzes izveidoto viedtīklu 
attīstību, kas ļautu vairāk, izmaksu ziņā 
efektīvāk un drošāk iekļaut tīklā
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes un sadales sistēmu stabilitāti 
nolūkā saglabāt piegādes drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Zofija Mazej Kukovič

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
netiek attīstīti atsevišķi, bet gan kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver, 
ka finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar 
Eiropas Savienošanas programmu, lai 
finansētu uz IKT bāzes izveidoto viedtīklu 
attīstību, kas ļautu vairāk iekļaut 
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes sistēmu stabilitāti.

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
netiek attīstīti atsevišķi, bet gan kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver, 
ka finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar 
Eiropas Savienošanas programmu, lai 
finansētu uz IKT bāzes izveidoto viedtīklu 
attīstību, kas ļautu vairāk iekļaut 
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes sistēmu stabilitāti; uzsver, ka 
jāatbalsta mazie un vidējie uzņēmumi, lai 
tiem būtu lielākas iespējas attīstīt 
infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Vicky Ford

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
netiek attīstīti atsevišķi, bet gan kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver, 
ka finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar
Eiropas Savienošanas programmu, lai 
finansētu uz IKT bāzes izveidoto viedtīklu 
attīstību, kas ļautu vairāk iekļaut 
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes sistēmu stabilitāti.

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
netiek attīstīti atsevišķi, bet gan kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver, 
ka nepieciešami ieguldījumi no privātiem 
un publiskiem avotiem, piemēram, no
Eiropas Savienošanas programmas, lai 
finansētu enerģētikas infrastruktūras un
uz IKT bāzes izveidoto viedtīklu attīstību, 
kas ļautu enerģijas tirgū vairāk iekļaut 
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes sistēmu stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Anna Rosbach
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
netiek attīstīti atsevišķi, bet gan kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver, 
ka finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar 
Eiropas Savienošanas programmu, lai 
finansētu uz IKT bāzes izveidoto viedtīklu 
attīstību, kas ļautu vairāk iekļaut 
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes sistēmu stabilitāti.

2. uzsver to, ka atjaunojamie energoresursi 
netiek attīstīti atsevišķi, bet gan kā daļa no 
vispārējās energosistēmas; atkārtoti uzsver, 
ka finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar 
Eiropas Savienošanas programmu, lai 
finansētu uz IKT bāzes izveidoto viedtīklu 
attīstību, kas ļautu vairāk iekļaut 
atjaunojamos energoresursus un uzlabotu 
piegādes sistēmu stabilitāti; uzsver, ka šā 
finansējuma piešķiršanai nevajadzētu 
palielināt ES kopējo budžetu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka dažādie RES veicināšanas 
mehānismi nodrošina, ka atbalsta shēmu 
plānošanā tiek ņemtas vērā dažādas 
iespējas un tehnoloģiju modeļi 
dalībvalstīs, tādējādi izvairoties no 
straujas peļņas, atspoguļojot tehnoloģijas 
faktiskās izmaksas; vienlaikus atzinīgi 
vērtē Komisijas iniciatīvu sagatavot 
pamatnostādnes par atbalsta shēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Sabine Wils

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

2.a uzsver augsta atjaunojamo 
energoresursu īpatsvara un 
energoefektivitātes scenārija trūkumu 
Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam, 
atbilstoši kuram ES enerģijas avotu 
sadalījumā varētu iekļaut lielāku 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Sabine Wils

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods, Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt 
vērā ekonomiskās krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto 
labi izstrādātu Eiropas ilgtermiņa 
stratēģiju, lai samazinātu risku tiem, kas 
iegulda atjaunojamos energoresursos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
3. punkts – ievaddaļa
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt 
vērā ekonomiskās krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto 
labi izstrādātu Eiropas ilgtermiņa 
stratēģiju, lai samazinātu risku tiem, kas 
iegulda atjaunojamos energoresursos;

3. uzskata, ka, pirms aicināt izveidot 
Eiropas atbalsta shēmas, būtu jāizvērtē, vai 
ES līmeņa RES veicināšanas sistēma 
nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvāku 
satvaru atjaunojamo energoresursu
veicināšanai; atzīst, ka ilgtermiņa 
noteiktība, tostarp 2030. gada mērķis 
attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem, veicinātu ieguldījumus
atjaunojamajos energoresursos un
samazinātu risku tiem, kas iegulda šādos
energoresursos;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
3. punkts – ievaddaļa

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt vērā 
ekonomiskās krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto labi 
izstrādātu Eiropas ilgtermiņa stratēģiju, lai 
samazinātu risku tiem, kas iegulda 
atjaunojamos energoresursos;

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods, lai atbalstītu atjaunojamos 
energoresursu avotus; ierosina Komisijai 
ņemt vērā ekonomikas krīzes sekas un 
valstu kredītreitingu pazemināšanās sekas, 
kas izpaudās kā ieguldījumu 
samazināšanās atjaunojamo energoresursu 
jomā, kā arī ņemt vērā noteiktu riska 
pakāpi, kas ir saistīts ar investīcijām 
atjaunojamajos energoresursos; uzsver, ka 
ir jāizmanto labi izstrādāta Eiropas 
ilgtermiņa stratēģija, lai samazinātu risku 
tiem, kas iegulda atjaunojamos 
energoresursos;

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Vicky Ford

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt vērā 
ekonomiskās krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto 
labi izstrādātu Eiropas ilgtermiņa 
stratēģiju, lai samazinātu risku tiem, kas 
iegulda atjaunojamos energoresursos;

3. uzskata, ka valstu atbalsta shēmas 
atjaunojamiem energoresursiem būtu 
pakāpeniski jāsamazina, tiklīdz panākta 
tirgus dzīvotspēja un konkurētspēja;
norāda uz riskiem, kuriem pakļauti tie, 
kas veic ieguldījumus atjaunojamos
energoresursos, un uzskata, ka tirgus 
nepilnību gadījumā var izmanto publisko 
finansējumu, lai mazinātu nenoteiktību 
attiecībā uz ieguldījumiem un tādējādi 
kompensētu privātā finansējuma trūkumu 
enerģētikas projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt 
vērā ekonomiskās krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto labi 
izstrādātu Eiropas ilgtermiņa stratēģiju, lai 
samazinātu risku tiem, kas iegulda 
atjaunojamos energoresursos;

3. pauž bažas par ekonomikas krīzes un
valstu kredītreitingu pazemināšanās
ietekmi uz atjaunojamo energoresursu
finansēšanu; pauž nožēlu par to, ka 
arvien vairāk valstu pieņēmušas 
pasākumus ar atpakaļejošu spēku, 
palielinot riskus saistībā ar ieguldījumiem 
atjaunojamos energoresursos un tādējādi 
palielinot kapitāla izmaksas un 
sadārdzinot virzību uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu, un uzsver, ka ir jāizmanto 
labi izstrādāta Eiropas ilgtermiņa 
stratēģija, lai samazinātu risku tiem, kas 
iegulda atjaunojamos energoresursos, jo 
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energoefektivitātes uzlabošana un 
atjaunojamo energoresursu īpatsvara 
palielināšana varētu veicināt fiskālo 
konsolidāciju daudzās krīzes situācijā 
nonākušās valstīs, kuras lielā mērā 
atkarīgas no naftas un gāzes importa;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt vērā 
ekonomiskās krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto 
labi izstrādātu Eiropas ilgtermiņa 
stratēģiju, lai samazinātu risku tiem, kas 
iegulda atjaunojamos energoresursos;

3. ierosina Komisijai ņemt vērā 
ekonomikas krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka Eiropas 
ilgtermiņa stratēģija varētu mazināt risku 
tiem, kas iegulda atjaunojamos 
energoresursos;

Or. pl

Grozījums Nr. 33
Andres Perello Rodriguez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt vērā 
ekonomiskās krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 

3. uzskata, ka jāizveido Eiropas atbalsta 
shēmas; ierosina Komisijai ņemt vērā 
ekonomikas krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
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izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto labi 
izstrādātu Eiropas ilgtermiņa stratēģiju, lai 
samazinātu risku tiem, kas iegulda 
atjaunojamos energoresursos;

atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto labi 
izstrādāta Eiropas ilgtermiņa stratēģija, lai 
samazinātu risku tiem, kas iegulda 
atjaunojamos energoresursos;

Or. es

Grozījums Nr. 34
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt vērā 
ekonomiskās krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto labi 
izstrādātu Eiropas ilgtermiņa stratēģiju, lai 
samazinātu risku tiem, kas iegulda 
atjaunojamos energoresursos;

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; taču uzsver, ka šādu atbalsta 
shēmu izveidei būtu jānovirza esošais 
finansējums, nevis jāpalielina budžets;
ierosina Komisijai ņemt vērā ekonomikas
krīzes ietekmi un valstu kredītreitingu 
pazemināšanās sekas, kas izpaudās kā 
ieguldījumu samazināšanās atjaunojamo 
energoresursu jomā, kā arī ņemt vērā 
noteiktu riska pakāpi, kas ir saistīts ar 
investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto labi 
izstrādāta Eiropas ilgtermiņa stratēģija, lai 
samazinātu risku tiem, kas iegulda 
atjaunojamos energoresursos;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt vērā 
ekonomiskās krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto labi 
izstrādātu Eiropas ilgtermiņa stratēģiju, lai 
samazinātu risku tiem, kas iegulda 
atjaunojamos energoresursos;

3. uzskata, ka ir nepieciešams pārejas 
periods saskaņotu Eiropas atbalsta shēmu 
izveidošanai; ierosina Komisijai ņemt vērā 
ekonomikas krīzes sekas un valstu 
kredītreitingu pazemināšanās sekas, kas 
izpaudās kā ieguldījumu samazināšanās 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
ņemt vērā noteiktu riska pakāpi, kas ir 
saistīts ar investīcijām atjaunojamajos 
energoresursos; uzsver, ka ir jāizmanto labi 
izstrādāta, stabila un paredzama Eiropas 
ilgtermiņa stratēģija, lai samazinātu risku 
tiem, kas iegulda atjaunojamos 
energoresursos;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
3. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

atkārtoti norāda, ka Eiropas Savienība un 
tās dalībvalstis Nagojas augstākā līmeņa 
sanāksmē par bioloģisko daudzveidību, 
G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmē 
Pitsburgā, kā arī Eiropas Komisijas 
Ceļvedī virzībai uz resursefektīvu Eiropu 
un Padomes secinājumos ir apņēmušās 
līdz 2020. gadam pakāpeniski samazināt 
videi kaitīgas subsīdijas; uzsver, ka gan 
dalībvalstu, gan arī ES līmenī steidzami 
jāpārtrauc videi kaitīgās subsīdijas 
enerģētikas jomā; tādēļ aicina īstenot 
koordinētus pasākumus, lai līdz 
2020. gadam noteiktu un pakāpeniski 
samazinātu visas videi kaitīgās subsīdijas 
enerģētikas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Sabine Wils

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c atgādina par Padomes secinājumiem 
par atjaunojamajiem energoresursiem, 
kuros pieprasīts pakāpeniski samazināt 
subsīdijas fosilajam kurināmajam; aicina 
dalībvalstis pakāpeniski samazināt 
subsīdijas fosilā kurināmā un 
kodolenerģijas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž pārliecību par to, ka stabilam 
ilgtermiņa politikas regulējumam ir 
būtiska nozīme, lai mazinātu 
nenoteiktības radītās izmaksas un lai 
uzlabotu piekļuvi kapitālam, tādējādi 
nodrošinot izmaksu ziņā efektīvu un 
veiksmīgu sabiedrības pāreju;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Marita Ulvskog

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

3.a aicina Komisiju izmantot krīzi kā 
iespēju, lai veiktu nepieciešamos 
ieguldījumus tīrās tehnoloģijās nolūkā 
attīstīt nodarbinātību un ekonomikas 
izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka, lai gan Savienības mērķis 
ir rast ilgtspējīgus energoresursu avotus, 
jāņem vērā, ka augstāku standartu 
noteikšana atjaunojamo energoresursu 
jomā, piemēram, pārāk stingru 
ilgtspējības kritēriju piemērošana 
atjaunojamiem energoresursu avotiem, 
samazina atjaunojamo energoresursu 
konkurētspēju un pievilcību 
salīdzinājumā ar fosilo energoresursu 
avotiem, kuriem līdzvērtīgus kritērijus 
nepiemēro;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir būtiski nodrošināt 
ilgtermiņa stratēģijas un stimulus, kā arī 
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stabilu regulējumu un fiskālo satvaru 
valsts līmenī, lai nodrošinātu 
prognozējamību ieguldītājiem un efektīvi 
veicinātu atjaunojamo energoresursu 
attīstību katrā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Sabine Wils

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka, tā kā daudzu ES 
elektrostaciju ekspluatācija turpmākajos 
10 gados būs jāpārtrauc vai jāuzlabo un 
tā kā fosilā kurināmā cenas pastāvīgi 
pieaugs, enerģijas cenas noteikti 
paaugstināsies neatkarīgi no enerģijas 
avotu struktūras; uzsver, ka daži 
atjaunojamie energoresursi, piemēram, 
sauszemes vēja enerģija un saules 
enerģija, jau ir konkurētspējīgi izmaksu 
ziņā salīdzinājumā ar kodolenerģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanu un 
uzglabāšanu, kas padara tos par izmaksu 
ziņā visefektīvāko dekarbonizācijas izvēli; 
norāda, ka elektroenerģijas rēķinu 
paaugstināšanās vispirms būtu jānovērš 
ar energoefektivitātes un taupības 
pasākumiem; uzsver, ka elektroenerģijai 
jābūt pieejamai visiem un ka īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš mazāk 
aizsargātiem patērētājiem un 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem; 
aicina dalībvalstis definēt mazāk 
aizsargāto patērētāju jēdzienu un veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu šo patērētāju efektīvu 
aizsardzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka atjaunojamie energoresursi 
ne tikai palīdz novērst klimata pārmaiņas, 
bet arī nodrošina papildu ieguvumus vides 
jomā, mazinot gaisa piesārņojumu, 
atkritumu rašanos un ūdens patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Zofija Mazej Kukovič

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka, lai izmantotu atjaunojamo 
energoresursu sistēmu potenciālu un 
pārietu uz ekonomiku, kas brīva no 
oglekļa emisijām, būtiskākais ir efektīvs 
atbalsts mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Andres Perello Rodriguez

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē Komisijas ieceri izstrādāt 
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labākās prakses pamatnostādnes attiecībā 
uz atjaunojamo energoresursu atbalsta 
shēmām, taču pauž nožēlu, ka Komisijas 
paziņojums „Enerģija no atjaunojamiem 
energoresursiem — būtiska Eiropas 
enerģijas tirgus sastāvdaļa” kā tāds 
attiecībā uz atbalsta nepieciešamību ir 
pretrunīgs un neskaidrs; norāda, ka 
atjaunojamo energoresursu nozare vēl 
nav pietiekami stabila, lai patstāvīgi 
izturētu tirgus spēkus, un tādēļ uzskata, 
ka joprojām vajadzīgs stingri un 
pārredzami pārvaldīts atbalsts, lai 
konsolidētu nozari un nodrošinātu iespēju 
ES īstenot savu no oglekļa dioksīda 
emisijām brīvas nākotnes modeli;

Or. es

Grozījums Nr. 46
Sabine Wils

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b pauž bažas par krasajām pārmaiņām 
valstu atbalsta mehānismos atjaunojamo 
energoresursu jomā, jo īpaši par 
izmaiņām ar atpakaļejošu spēku vai 
atbalsta iesaldēšanu; aicina dalībvalstis 
nodrošināt stabilu satvaru ieguldījumiem 
atjaunojamos energoresursos, tostarp 
regulāri pārskatītas atbalsta shēmas un 
racionalizētas administratīvās 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Andres Perello Rodriguez
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Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b tādēļ atzinīgi vērtē to, ka dažām 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām 
izdodas panākt pieņemamu 
konkurētspējas līmeni attiecībā pret 
parastajiem enerģijas veidiem, kaut arī 
parasto enerģijas veidu sociālās un vides 
izmaksas joprojām lielā mērā netiek 
internalizētas;

Or. es

Grozījums Nr. 48
Sabine Wils

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc 
elektroenerģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšanas tehnoloģijām; uzskata, ka ir 
jāpiešķir finansējums saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020”, lai 
atbalstītu enerģētikas tehnoloģijas un 
oglekļa dioksīda uzglabāšanas 
tehnoloģijas attīstību;

4. uzsver, ka nepieciešami publiski 
ieguldījumi atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģiju, energotaupības tehnoloģiju 
un enerģijas uzglabāšanas tehnoloģiju 
pētniecībai un attīstībai; uzskata, ka ir 
jāpiešķir finansējums saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020”, lai 
atbalstītu šo tehnoloģiju attīstību; aicina 
Komisiju kopā ar Eiropas Investīciju 
banku un valstu pārvaldes iestādēm 
pilnībā izpētīt iespējas paredzēt līdzekļus 
atbilstoši pašreizējam un turpmākajam ES 
budžetam, lai finansētu atjaunojamo 
energoresursu projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Zofija Mazej Kukovič
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc 
elektroenerģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšanas tehnoloģijām; uzskata, ka ir 
jāpiešķir finansējums saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020“, lai 
atbalstītu enerģētikas tehnoloģijas un 
oglekļa dioksīda uzglabāšanas tehnoloģijas 
attīstību;

4. uzsver nepieciešamību pēc 
elektroenerģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšanas tehnoloģijām; uzsver, ka 
nepieciešamas enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, lai sadales tīklā integrētu 
decentralizētus atjaunojamo 
energoresursu avotus; uzskata, ka ir 
jāpiešķir finansējums saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020“, lai 
atbalstītu enerģētikas tehnoloģijas un 
oglekļa dioksīda uzglabāšanas tehnoloģijas 
attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc 
elektroenerģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšanas tehnoloģijām; uzskata, ka ir 
jāpiešķir finansējums saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020”, lai 
atbalstītu enerģētikas tehnoloģijas un 
oglekļa dioksīda uzglabāšanas tehnoloģijas 
attīstību;

4. uzsver, ka pētniecībai ir galvenā nozīme 
attiecībā uz jauno un tīro tehnoloģiju 
attīstību un pieejamību; uzskata, ka ir 
jāpiešķir finansējums saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020”, lai 
atbalstītu enerģētikas tehnoloģijas un 
oglekļa dioksīda uzglabāšanas tehnoloģijas 
attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc 
elektroenerģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšanas tehnoloģijām; uzskata, ka ir 
jāpiešķir finansējums saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020”, lai 
atbalstītu enerģētikas tehnoloģijas un 
oglekļa dioksīda uzglabāšanas 
tehnoloģijas attīstību;

4. norāda, ka nepieciešams lielāks 
finansējums atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģiju pētniecībai; uzskata, ka ir 
jāpiešķir finansējums saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020”, lai 
finansētu atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģiju attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc 
elektroenerģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšanas tehnoloģijām; uzskata, ka ir 
jāpiešķir finansējums saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020”, lai 
atbalstītu enerģētikas tehnoloģijas un 
oglekļa dioksīda uzglabāšanas tehnoloģijas 
attīstību;

4. uzsver nepieciešamību pēc 
elektroenerģijas (tostarp elektrības) un 
oglekļa dioksīda uzglabāšanas 
tehnoloģijām; uzskata, ka ir jāpiešķir 
finansējums saskaņā ar programmu 
„Apvārsnis 2020”, lai atbalstītu enerģētikas 
tehnoloģijas un oglekļa dioksīda 
uzglabāšanas tehnoloģijas attīstību;

Or. pl

Grozījums Nr. 53
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka atjaunojamo 
energoresursu un videi nekaitīgo 
tehnoloģiju plašāka izmantošana ir ne 
tikai būtiska emisiju samazināšanas
mērķa sasniegšanai, bet arī uzlabo 
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energoapgādes drošību un mazina 
vajadzību pēc importēta kurināmā;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas 
ziņā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 55
Andres Perello Rodriguez

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas 
ziņā;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 56
Vicky Ford
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas 
ziņā;

5. uzskata, ka mērķtiecīga pētniecība un 
attīstība, izmantojot esošos instrumentus, 
ir jāpadara efektīvāka, un pauž bažas, ka 
dažās atjaunojamo energoresursu nozares 
jomās netiek pievērsta pietiekama 
uzmanība pētniecībai un attīstībai, kas 
izraisījis tirdzniecības grūtības; norāda, 
ka pētniecība un attīstība, pievēršoties 
atkritumu efektīvai izmantošanai, lai ražotu 
elektrību, gāzi un siltumu, var būt svarīgi 
aspekti energoefektivitātes mērķu 
sasniegšanas ziņā; norāda arī, ka 
transporta nozare ir ārkārtīgi liels fosilā 
kurināmā patērētājs, un tādēļ pētījumi par 
energoefektivitātes uzlabošanu un oglekļa 
dioksīda emisiju samazināšanu transporta 
nozarē radīs pozitīvu ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas 
ziņā;

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu, tostarp pārtikas 
atkritumu un jūras vidē nonākušo 
atkritumu, efektīvai izmantošanai, lai 
ražotu elektrību, gāzi un siltumu, ir svarīgi 
aspekti energoefektivitātes mērķu 
sasniegšanas ziņā;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas 
ziņā;

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties ietekmes uz vidi mazināšanai 
un atkritumu efektīvai izmantošanai, lai 
ražotu elektrību, gāzi un siltumu, ir svarīgi 
aspekti energoefektivitātes mērķu 
sasniegšanas ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Sabine Wils

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas 
ziņā;

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas 
ziņā ar nosacījumu, ka tiek izpildīts 
Atkritumu pamatdirektīvā noteiktais 
energoefektivitātes standarts;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas 
ziņā;

5. uzsver, ka pētniecība, attīstība un 
inovācija, pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes un resursefektivitātes
mērķu sasniegšanas ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas 
ziņā;

5. uzsver, ka pētniecība un attīstība, 
pievēršoties atkritumu efektīvai 
izmantošanai, lai ražotu elektrību, gāzi un 
siltumu, ir svarīgi aspekti 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanas, kā 
arī enerģētiskās nabadzības novēršanas
ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Vicky Ford

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka nepieciešams pakāpeniski 
samazināt subsīdijas, kas kaitē 
konkurencei, kā arī subsīdijas, ar ko 
atbalsta videi kaitīgo fosilo kurināmo;

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda uz to, ka daudz iespējams 
panākt ar esošajām tehnoloģijām, tikai 
palielinot energoefektivitāti, kā arī 
aizstājot novecojušās enerģijas ražošanas 
tehnoloģijas ar jaunākām un mazāku 
piesārņojumu radošām versijām;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka jāpanāk ilgtermiņa 
ilgtspējība biomasas un biodegvielu 
izmantošanā, jo īpaši attiecībā uz to neto 
ietekmi uz klimatu un tiešo un netiešo 
ietekmi uz bioloģisko daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Vicky Ford

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda, cik svarīgi ir nodrošināt, ka 
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cenas patērētājiem — gan 
mājsaimniecību, gan rūpnieciskajiem —
saglabājas pieejamā un starptautiski 
konkurētspējīgā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(ACER) ar nepieciešamajiem līdzekļiem, 
lai tā varētu pildīt tās pienākumus un 
sasniegt regulā par vairumtirdzniecības 
elektroenerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību noteiktos mērķus; norāda, 
ka tas ir nepieciešams, lai līdz 2014. 
gadam izveidotu integrētu un pārredzamu 
iekšējo elektroenerģijas un gāzes tirgu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 67
Sabine Wils

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(ACER) ar nepieciešamajiem līdzekļiem, 
lai tā varētu pildīt tās pienākumus un 
sasniegt regulā par vairumtirdzniecības 
elektroenerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību noteiktos mērķus; norāda, ka 
tas ir nepieciešams, lai līdz 2014. gadam 

6. aicina Komisiju, dalībvalstis un valstu 
regulatīvās iestādes nodrošināt 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(ACER) ar nepieciešamajiem līdzekļiem, 
lai tā varētu pildīt tās pienākumus un 
sasniegt regulā par vairumtirdzniecības 
elektroenerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību noteiktos mērķus; norāda, ka 
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izveidotu integrētu un pārredzamu iekšējo 
elektroenerģijas un gāzes tirgu.

tas ir nepieciešams, lai līdz 2014. gadam 
izveidotu integrētu un pārredzamu iekšējo 
elektroenerģijas un gāzes tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(ACER) ar nepieciešamajiem līdzekļiem, 
lai tā varētu pildīt tās pienākumus un 
sasniegt regulā par vairumtirdzniecības 
elektroenerģijas tirgus integritāti un
pārredzamību noteiktos mērķus; norāda, ka 
tas ir nepieciešams, lai līdz 2014. gadam 
izveidotu integrētu un pārredzamu iekšējo 
elektroenerģijas un gāzes tirgu.

6. aicina Komisiju nodrošināt 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(ACER) ar nepieciešamajiem līdzekļiem, 
lai tā varētu pildīt tās pienākumus un 
sasniegt regulā par vairumtirdzniecības 
elektroenerģijas tirgus integritāti,
pārredzamību un efektivitāti noteiktos 
mērķus; norāda, ka tas ir nepieciešams, lai 
līdz 2014. gadam izveidotu integrētu un 
pārredzamu iekšējo elektroenerģijas un 
gāzes tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Andres Perello Rodriguez

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž nožēlu par to, ka dažās 
dalībvalstīs enerģētikas politikas 
neatbilstīga pārvaldība rada situācijas, 
kas tieši ietekmē patērētājus — cenu 
pieaugums ir tikai viens no piemēriem —, 
kā arī apdraud simtiem nozaru 
dzīvotspēju un tūkstošiem darbavietu un 
pat rada būtiskus traucējumus 
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atjaunojamo energoresursu 
uzņēmējdarbības jomā dalībvalstīs, kuras 
līdz šim pārliecinoši ieņēmušas vadošo 
pozīciju šajā nozarē;

Or. es

Grozījums Nr. 70
Andres Perello Rodriguez

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka 
mazapjoma ražošanu bloķē tas, ka 
„sabiedrība nelabprāt pieņem dažus 
atjaunojamās enerģijas projektus”, un 
uzskata, ka, gluži pretēji, šādu 
nepopularitāti mājsaimniecību vidū ir 
izraisījušas uzstādīšanas augstās izmaksas 
un būtiska atbalsta trūkums patērētājiem 
un mazajiem uzņēmējiem, kuri varētu kļūt 
par mikroražotājiem;

Or. es

Grozījums Nr. 71
Andres Perello Rodriguez

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzskata, ka jebkurš lēmums piemērot 
nepamatotu moratoriju videi nekaitīgai 
enerģijai rada satraukumu, un kritizē to, 
ka, gluži pretēji, pārāk liels atbalsts 
reizēm tiek piešķirts spēkstacijām, kuras 
jau nolietotas, — piemēram, valsts 
atbalstu joprojām saņem vairākas 
hidroelektrostacijas un 
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kodolelektrostacijas;

Or. es


