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Grozījums Nr. 1
Paul Rübig

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz nozīmīgajiem uzdevumiem, 
kas Eiropas Savienībai ir jārisina enerģijas, 
informācijas tehnoloģijas, pētniecības un 
jauninājumu jomā, it īpaši lai nodrošinātu 
energoapgādes drošību, cīnītos pret klimata 
pārmaiņām, veicinātu ekoloģiski efektīvas 
ekonomikas attīstību, novērstu digitālo 
plaisu un virzītu jauninājumus finanšu 
krīzes un ekonomikas lejupslīdes seku 
novēršanai; uzskata, ka būtiski
samazinājumi budžeta pozīcijās, ko 
izmanto šo uzdevumu risināšanai, kaitētu
ES ilgtspējīgas ekonomikas atveseļošanās 
procesam, reģionālajai attīstībai un 
darbavietu izveidei;

1. norāda uz nozīmīgajiem uzdevumiem, 
kas Eiropas Savienībai ir jārisina enerģijas, 
informācijas tehnoloģijas, pētniecības un 
jauninājumu jomā, it īpaši lai nodrošinātu 
energoapgādes drošību, cīnītos pret klimata 
pārmaiņām, veicinātu ekoloģiski efektīvas 
ekonomikas attīstību, novērstu digitālo 
plaisu un virzītu jauninājumus finanšu 
krīzes un ekonomikas lejupslīdes seku 
novēršanai; uzskata, ka samazinājumi 
budžeta pozīcijās, ko izmanto šo uzdevumu 
risināšanai, kaitē ES ilgtspējīgas 
ekonomikas atveseļošanās procesam, 
reģionālajai attīstībai un darbavietu 
izveidei;
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Grozījums Nr. 2
Rebecca Harms

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību veicināt
atjaunojamās enerģijas ražošanu, 
energoefektivitāti un zemas oglekļa 
emisijas tehnoloģiju, tostarp oglekļa 
uztveršanu un uzglabāšanu, kas sniedz 
ieguldījumu darbavietu izveidē un 
ilgtspējīgā reģionālajā attīstībā un sekmē 
progresu ceļā uz ekoloģiski efektīvu 
ekonomiku;

4. uzsver nepieciešamību samazināt ES 
enerģētisko atkarību, veicinot enerģijas 
taupīšanu, atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, kas sniedz 
ieguldījumu darbavietu izveidē un 
ilgtspējīgā reģionālajā attīstībā un sekmē 
progresu ceļā uz ekoloģiski efektīvu 
ekonomiku;
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Grozījums Nr. 3
Rebecca Harms

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina nodrošināt atbilstīgu finansējumu 
kodoliekārtu un to demontēšanas drošības
uzlabošanai;

6. aicina piešķirt atbilstīgu finansējumu, lai 
atbilstoši jaunākajām tehniskajām 
prasībām tiktu nodrošināts kodoliekārtu 
drošības visaugstākais līmenis, tostarp to
demontēšanas procesā; 
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