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Grozījums Nr. 8
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
ilgtspējīgai izaugsmei un nodarbinātībai 
atjaunojamo resursu turpmāka attīstība un 
energoefektivitātes sekmēšana veicinātu 
videi draudzīgāku izaugsmi, 
konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
ekonomikas izveidi un klimata pārmaiņu 
novēršanu. Sekmējot šīs politikas jomas, 
Eiropa radīs jaunas darba vietas un videi 
draudzīga tirgus iespējas, tādējādi veicinot 
konkurētspējīgas, drošas un ilgtspējīgas 
ekonomikas attīstību. 

(3) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
ilgtspējīgai izaugsmei un nodarbinātībai 
atjaunojamo resursu turpmāka attīstība un 
energoefektivitātes sekmēšana veicinātu 
videi draudzīgāku izaugsmi, 
konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
ekonomikas izveidi un klimata pārmaiņu 
novēršanu. Sekmējot šīs politikas jomas, 
Eiropa radīs jaunas darba vietas un videi 
draudzīga tirgus iespējas, tādējādi veicinot 
konkurētspējīgas, drošas un ilgtspējīgas 
ekonomikas attīstību. Šajā sakarībā 
būtiska ir sadarbība starp dažādiem valsts 
pārvaldes posmiem (daudzlīmeņu 
pārvaldība). 

Or. nl

Grozījums Nr. 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lielāka finanšu stimula nodrošināšana 
ir galvenais aspekts, lai mazinātu 
ierobežojumus, ko rada augstas 
priekšapmaksas, un veicinātu ilgtspējīgus 
uzlabojumus enerģētikas jomā. 
Ieguldījumu atbalsts ilgtspējīgas 
enerģētikas jomā var būt visefektīvākais un 
sniegt vislielākos ieguvumus, ja tiek 
īstenots vietējā līmenī.

(4) Lielāka finanšu stimula nodrošināšana 
ir galvenais aspekts, lai mazinātu 
ierobežojumus, ko rada augstas 
priekšapmaksas, un veicinātu ilgtspējīgus 
uzlabojumus enerģētikas jomā. 
Ieguldījumu atbalsts ilgtspējīgas 
enerģētikas jomā var būt visefektīvākais un 
sniegt vislielākos ieguvumus, ja tiek 
īstenots vietējā līmenī. Politikas 
nostādnēm energoefektivitātes jomā ar 
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valsts politikas palīdzību  vajadzētu 
censties  tieši iesaistīt gan enerġijas 
izmantotājus, gan operatorus, lai 
mudinātu Eiropā izveidot 
energoefektivitātes tirgu, tādējādi radot 
iespējas paaugstināt šīs sistēmas 
konkurētspēju un attīstību.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu politikai nevajadzētu aprobežoties tikai ar energoefektivitātes projektu 
veicināšanu, bet tai vajadzētu būt vērstai uz Eiropas tirgus izveidi šajā nozarē. Izdevīgumu 
ieguldīt līdzekļus energoefektivitātē un konkrētā šo iniciatīvu īstenošanā būtu jāatbalsta, 
galvenokārt, radot konkrētas iespējas uzņēmējdarbībai.

Grozījums Nr. 10
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lielāka finanšu stimula nodrošināšana 
ir galvenais aspekts, lai mazinātu 
ierobežojumus, ko rada augstas 
priekšapmaksas, un veicinātu ilgtspējīgus 
uzlabojumus enerģētikas jomā. 
Ieguldījumu atbalsts ilgtspējīgas 
enerģētikas jomā var būt visefektīvākais un 
sniegt vislielākos ieguvumus, ja tiek 
īstenots vietējā līmenī.

(4) Lielāka finanšu stimula nodrošināšana 
ir galvenais aspekts, lai mazinātu 
ierobežojumus, ko rada augstas 
priekšapmaksas, un veicinātu ilgtspējīgus 
uzlabojumus enerģētikas jomā.
Ieguldījumu atbalsts ilgtspējīgas 
enerģētikas jomā var būt visefektīvākais un 
sniegt vislielākos ieguvumus, ja tiek 
īstenots vietējā līmenī. Šajā sakarībā būtu 
efektīvi jāizmanto arī citi dalībvalstīs 
pieejamie finanšu līdzekļi.

Or. nl
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Grozījums Nr. 11
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tādēļ jāizveido mērķtiecīgs finanšu 
instruments, atbalstot energoefektivitātes 
un atjaunojamās enerģijas iniciatīvas 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu, lai izmantotu 
Regulas (EK) Nr. 663/2009 II nodaļā 
paredzēto, bet nesadalīto finansējumu. Šim 
finanšu mehānismam jāatbalsta stabila 
energoefektivitātes attīstība un 
atjaunojamās enerģijas projekti, kā arī 
jāveicina vietējo un reģionālo iestāžu 
ieguldījumu finansēšana 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā, it sevišķi pilsētvidē.

(5) Tādēļ jāizveido mērķtiecīgs finanšu 
instruments, atbalstot energoefektivitātes 
un atjaunojamās enerģijas iniciatīvas 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu, lai izmantotu 
Regulas (EK) Nr. 663/2009 II nodaļā 
paredzēto, bet nesadalīto finansējumu. Šim 
finanšu mehānismam jāatbalsta stabila 
energoefektivitātes attīstība un 
atjaunojamās enerģijas projekti, kā arī 
jāveicina vietējo un reģionālo iestāžu 
ieguldījumu finansēšana 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā, it sevišķi pilsētvidē, kā arī 
kalnu un salu reģionos ar vērtīgu 
atjaunojamās enerģijas potenciālu.

Or. el

Grozījums Nr. 12
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tādēļ jāizveido mērķtiecīgs finanšu 
instruments, atbalstot energoefektivitātes 
un atjaunojamās enerģijas iniciatīvas 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu, lai izmantotu 
Regulas (EK) Nr. 663/2009 II nodaļā 
paredzēto, bet nesadalīto finansējumu. Šim 
finanšu mehānismam jāatbalsta stabila 
energoefektivitātes attīstība un 
atjaunojamās enerģijas projekti, kā arī 
jāveicina vietējo un reģionālo iestāžu 

(5) Tādēļ jāizveido mērķtiecīgs finanšu 
instruments, atbalstot energoefektivitātes 
un atjaunojamās enerģijas iniciatīvas 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu, lai izmantotu 
Regulas (EK) Nr. 663/2009 II nodaļā 
paredzēto, bet nesadalīto finansējumu. Šim 
finanšu mehānismam jāatbalsta stabila 
energoefektivitātes attīstība un 
atjaunojamās enerģijas projekti, kā arī 
jāveicina vietējo un reģionālo iestāžu 
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ieguldījumu finansēšana 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā, it sevišķi pilsētvidē.

ieguldījumu finansēšana 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā, it sevišķi, bet ne tikai, 
pilsētvidē.

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi, lai ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas iniciatīvā paredzētie finanšu mehānismi 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas iniciatīvu atbalstam būtu veltīti ne tikai 
pilsētvides, bet arī citu veidu programmām. 

Grozījums Nr. 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Laikā, kad ir spēkā budžeta 
ierobežojumi, ES finanšu instrumentu 
savstarpēja papildināmība ir īpaši 
nozīmīga. Šim mehānismam būtu efektīvi 
jāpapildina un jāveicina esošie 
instrumenti, sevišķi Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), kas tika grozīts 
ar Regulu (EK) Nr. 397/2009, tā, lai 
laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam līdz 
pat EUR 8 miljardiem palielinātu ERAF 
finansējumu, kas pieejams 
energoefektivitātei un atjaunojamiem 
enerģijas avotiem mājokļu nozarē.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu politikai nevajadzētu aprobežoties tikai ar energoefektivitātes projektu 
veicināšanu, bet tai vajadzētu būt vērstai uz Eiropas tirgus izveidi šajā nozarē. Izdevīgumu 
ieguldīt līdzekļus energoefektivitātē un konkrētā šo iniciatīvu īstenošanā būtu jāatbalsta, 
galvenokārt, radot konkrētas iespējas uzņēmējdarbībai. Mēs uzskatām, ka labāk būtu atsaukt 
Regulu Nr. 397/2009, nevis Regulu Nr. 437/2010, jo tā ir piemērotāka un vispārīgāka, jo otra 
ir veltīta tikai sociāli atstumtām kopienām. 
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Grozījums Nr. 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai palielinātu ES finansējuma 
īstermiņa ietekmi, mehānisms jāpārvalda
vienam vai vairākiem finanšu 
starpniekiem, piemēram, starptautiskajām 
finanšu iestādēm (SFI). Izvēle jāizdara, 
pamatojoties uz finanšu starpnieku
parādīto spēju maksimāli efektīvi un 
lietderīgi izmantot finansējumu, kā arī 
nodrošināt spēcīgāko sviras efektu starp 
ES finansējumu un kopējo ieguldījumu, lai 
palielinātu būtiskus ieguldījumus ES.

(6) Lai palielinātu ES finansējuma 
īstermiņa ietekmi, mehānisms, pirmām 
kārtām, jāīsteno vienai vai vairākām
starptautiskajām finanšu iestādēm (SFI).
Izvēle jāizdara, pamatojoties uz SFI
parādīto spēju maksimāli efektīvi un 
lietderīgi izmantot finansējumu, lai 
nodrošinātu pēc iespējas lielāku citu 
valsts un privāto investoru piedalīšanos
un panāktu spēcīgāko sviras efektu starp 
ES finansējumu un kopējo ieguldījumu, lai 
palielinātu būtiskus ieguldījumus ES.

Or. en

Pamatojums

SFI vislabāk spēs rīkoties ar šo finanšu instrumentu — galvenokārt izveides posmā —, t.i., 
EIB, kura ir vienīgā SFI, kas aptver visas 27 ES dalībvalstis, un ir vienīgā bezpeļņas banka 
(tādējādi sniedzot daudz lielākas garantijas) un tai vienīgajai Līgumā ir paredzēts pienākums 
atbalstīt ES politikas jomas. Tā kā mērķis ir izveidot fondu, citu valsts un privāto investoru 
līdzdalība tikai daudzkārt palielinātu ES finansējumu.

Grozījums Nr. 15
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 663/2009 
mehānisma ietvaros jāfinansē tikai tie 
pasākumi, kuriem ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanu ES un kuri palielina 
energoapgādes drošību un samazina 

(7) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 663/2009 
mehānisma ietvaros jāfinansē tikai tie 
pasākumi, kuriem ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanu ES un kuri palielina 
energoapgādes drošību un samazina 
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siltumnīcefekta gāzu emisijas. Saskaņā ar 
mehānismu finansējamo pasākumu atlasei 
un attiecināmībai pilnībā piemēro Regulā 
(EK) Nr. 663/2009 noteiktos kritērijus. Kā 
būtisks elements jāņem vērā arī projektu 
ģeogrāfiskā izvietojuma līdzsvars.

siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šiem 
pasākumiem atbilstīgi „Eiropa 2020” 
mērķiem ir jāuzlabo konkurētspējīgas, 
savstarpēji saistītas un videi draudzīgas 
ekonomikas izveide, kā arī jāaizsargā 
nodarbinātība.
Saskaņā ar mehānismu finansējamo 
pasākumu atlasei un attiecināmībai pilnībā 
piemēro Regulā (EK) Nr. 663/2009 
noteiktos kritērijus. Kā būtisks elements 
jāņem vērā arī projektu ģeogrāfiskā 
izvietojuma līdzsvars.

Or. el

Grozījums Nr. 16
Fiona Hall

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 663/2009 
mehānisma ietvaros jāfinansē tikai tie 
pasākumi, kuriem ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanu ES un kuri palielina 
energoapgādes drošību un samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Saskaņā ar 
mehānismu finansējamo pasākumu atlasei 
un attiecināmībai pilnībā piemēro Regulā 
(EK) Nr. 663/2009 noteiktos kritērijus. Kā 
būtisks elements jāņem vērā arī projektu 
ģeogrāfiskā izvietojuma līdzsvars.

(7) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 663/2009 
mehānisma ietvaros jāfinansē tikai tie 
pasākumi, kuriem ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanu ES un kuri palielina 
energoapgādes drošību un samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Saskaņā ar 
mehānismu finansējamo pasākumu atlasei 
un attiecināmībai pilnībā piemēro Regulā 
(EK) Nr. 663/2009 noteiktos kritērijus.

Or. en



AM\823030LV.doc 9/33 PE445.669v01-00

LV

Grozījums Nr. 17
Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ņemot vērā neatliekamo 
nepieciešamību risināt problēmas saistībā 
ar ekonomikas krīzi un Eiropas Savienības 
steidzamās vajadzības pēc enerģijas, 
izdevumi jāuzskata par attiecināmiem, 
sākot no 2009. gada 13. jūlija, jo daudzi 
dalībnieki saskaņā ar 112. pantu 
Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam, ir 
pieprasījuši izdevumus uzskatīt par 
attiecināmiem, sākot no dotācijas 
pieteikuma iesniegšanas.

(9) Ņemot vērā neatliekamo 
nepieciešamību risināt problēmas saistībā 
ar ekonomikas, sociālo un klimata krīzi un 
Eiropas Savienības steidzamās vajadzības 
palielināt enerģijas piegāžu drošību, 
izdevumi jāuzskata par attiecināmiem, 
sākot no 2009. gada 13. jūlija, jo daudzi 
dalībnieki saskaņā ar 112. pantu 
Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam, ir 
pieprasījuši izdevumus uzskatīt par 
attiecināmiem, sākot no dotācijas 
pieteikuma iesniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Nosakot pagaidu CRIS komitejas pilnvaras, kā arī pēdējā laika normatīvajos tekstos un 
rezolūcijās Eiropas Parlaments ir skaidri paudis nostāju, ka pēdējā krīze nav tikai 
ekonomikas krīze, tā norisinājās vienlaicīgi ar sociālo un klimata krīzi. Tā kā ierosinātais 
teksts un tajā minētais instruments var efektīvi un atbilstīgi risināt šīs krīzes ekonomiskos, 
sociālos un vides aspektus, tad vajadzētu minēt visus šos elementus. Skaidri jāuzsver piegāžu 
drošības aspekts.

Grozījums Nr. 18
Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā neatliekamo 
nepieciešamību risināt problēmas saistībā 
ar ekonomikas krīzi un Eiropas Savienības 
steidzamās vajadzības pēc enerģijas, šai 
regulai ir jāstājas spēkā tūlīt pēc tās 

(10) Ņemot vērā neatliekamo 
nepieciešamību risināt problēmas saistībā 
ar ekonomikas, sociālo un vides krīzi un 
Eiropas Savienības steidzamās vajadzības 
palielināt enerģijas piegāžu drošību, šai 
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publicēšanas, regulai ir jāstājas spēkā tūlīt pēc tās 
publicēšanas,

Or. en

Pamatojums

Nosakot pagaidu CRIS komitejas pilnvaras, kā arī pēdējā laika normatīvajos tekstos un 
rezolūcijās Eiropas Parlaments ir skaidri paudis nostāju, ka pēdējā krīze nav tikai 
ekonomikas krīze, tā norisinājās vienlaicīgi ar sociālo un klimata krīzi. Tā kā ierosinātais 
teksts un tajā minētais instruments var efektīvi un atbilstīgi risināt šīs krīzes ekonomiskos, 
sociālos un vides aspektus, tad vajadzētu minēt visus šos elementus. 
Skaidri jāuzsver piegāžu drošības aspekts.

Grozījums Nr. 19
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Šo finanšu instrumentu, ko 
ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas 
iniciatīvā izveidoja tādēļ, lai pārdalītu 
Regulas (EK) Nr. 663/2009 II nodaļā 
paredzētos, bet neizmantotos līdzekļus, 
vajadzētu izmantot kā atsauci 
turpmākajos likumdošanas priekšlikumos, 
lemjot par ES nepiesaistīto līdzekļu galīgo 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.b) Jaunajās daudzgadu finanšu 
shēmās un turpmākajās izpētes un 
izstrādes programmās būtu jāiekļauj 
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jaunas un paplašinātas izdevumu un 
tehniskās palīdzības kategorijas, 
apvienojot tās ar finansiālu stimulu 
shēmām (piemēram, garantijām, 
aizdevumiem ar atvieglotiem 
nosacījumiem un labvēlīgām procentu 
likmēm, instrumentu kombinācijām un 
projektu finansēšanu), lai ilgtspējīgas 
enerģētikas jomā atbalstītu tādu projektu 
plašu izstrādi un izvēršanu, kuriem ir liels 
inovācijas potenciāls.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

,,2. „Atsevišķas juridiskas saistības saskaņā 
ar II nodaļu 2009. un 2010. gadā pieņemto 
budžeta saistību izpildei uzņemas līdz 
2010. gada 31. decembrim. Atsevišķas 
juridiskas saistības saskaņā ar 22. pantu 
uzņemas līdz 2011. gada 31. martam.”

,,2. „Atsevišķas juridiskas saistības saskaņā 
ar II nodaļu 2009. un 2010. gadā pieņemto 
budžeta saistību izpildei uzņemas līdz 
2010. gada 31. decembrim.”

Or. en

Grozījums Nr. 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

,,2. „Atsevišķas juridiskas saistības saskaņā ,,2. „Atsevišķas juridiskas saistības saskaņā 
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ar II nodaļu 2009. un 2010. gadā pieņemto 
budžeta saistību izpildei uzņemas līdz 
2010. gada 31. decembrim. Atsevišķas 
juridiskas saistības saskaņā ar 22. pantu 
uzņemas līdz 2011. gada 31. martam.”

ar II nodaļu 2009. un 2010. gadā pieņemto 
budžeta saistību izpildei uzņemas līdz 
2010. gada 31. decembrim. Juridiskas 
saistības saskaņā ar 22. pantu uzņemas līdz 
2011. gada 31. martam.”

Or. en

Pamatojums

Juridiskās saistības attiecas uz šā mehānisma izveidi, nevis uz atsevišķiem projektiem, kā tas 
ir šā punkta pirmajā daļā.

Grozījums Nr. 23
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
apropriācijas, kam nevarēja piemērot 
atsevišķas juridiskas saistības saskaņā ar 
II nodaļu par summu EUR 114 miljonu 
apmērā, kā arī apropriācijas, kas laika gaitā 
kļūs pieejamas II nodaļā paredzēto projektu 
pilnīgas vai daļējas neīstenošanas 
gadījumā, novirza finanšu mehānismam 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu.

1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
apropriācijas, kam nevarēja piemērot 
atsevišķas juridiskas saistības saskaņā ar
II nodaļu par summu EUR 114 miljonu 
apmērā, kā arī apropriācijas, kas laika gaitā 
kļūs pieejamas II nodaļā paredzēto projektu 
pilnīgas vai daļējas neīstenošanas 
gadījumā, novirza finanšu mehānismam 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu. Turklāt 
mehānismam piešķir vēl EUR 15 miljonus 
no ES rīcības programmas cīņai pret 
klimata pārmaiņām. Šo summu iegūst, 
izmantojot 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīguma visus noteikumus, jo īpaši 
23. punktu, lai attiecīgi mainītu 1.a un 
2. izdevumu kategorijas maksimālo 
apjomu. Tādēļ Komisija turpina darbu pie 
nepieciešamajiem priekšlikumiem 
attiecībā uz maksimālo apjomu 
pielāgošanu un jaunas atsevišķas budžeta 
pozīcijas radīšanu 2010. gada budžetā 
konkrēti šim mehānismam.
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Or. en

Pamatojums

Referente gribētu uzsvērt, ka mums nevajadzētu izniekot finanšu līdzekļus. Jo īpaši EUR 15 
miljonus, kas  budžeta pozīcijā 07 03 23 ir paredzēti ES rīcības programmai cīņai pret 
klimata pārmaiņām un pagaidām ir iekļauti rezervē, lai gan tam nav sniegts juridiskais 
pamats. Tā kā šie EUR 15 miljoni īstenībā tiks pazaudēti, ja mēs tos nepārskaitīsim uz šo 
mehānismu, referente uzskata, ka ir jāpieprasa atbilstīgi koriģēt daudzgadu finanšu shēmu un 
Iestāžu nolīgumu. Tomēr jāatceras, ka maksimālā apjoma koriģēšana ir tīri tehnisks un 
loģisks pasākums.

Grozījums Nr. 24
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
apropriācijas, kam nevarēja piemērot 
atsevišķas juridiskas saistības saskaņā ar 
II nodaļu par summu EUR 114 miljonu 
apmērā, kā arī apropriācijas, kas laika gaitā 
kļūs pieejamas II nodaļā paredzēto projektu 
pilnīgas vai daļējas neīstenošanas 
gadījumā, novirza finanšu mehānismam 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu.

1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
apropriācijas, kam nevarēja piemērot 
atsevišķas juridiskas saistības saskaņā ar II 
nodaļu par summu EUR 114 miljonu 
apmērā, kā arī apropriācijas, kas laika gaitā 
kļūs pieejamas II nodaļā paredzēto projektu 
pilnīgas vai daļējas neīstenošanas 
gadījumā, novirza finanšu mehānismam 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu, lai sadarbībā ar 
Eiropas Investīciju Banku un citām 
starptautiskām kredītiestādēm izstrādātu 
piemērotus finansēšanas instrumentus ar 
mērķi būtiski stimulēt energoefektivitātes 
projektus un atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas projektus.

Or. el
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Grozījums Nr. 25
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
apropriācijas, kam nevarēja piemērot 
atsevišķas juridiskas saistības saskaņā ar 
II nodaļu par summu EUR 114 miljonu 
apmērā, kā arī apropriācijas, kas laika 
gaitā kļūs pieejamas II nodaļā paredzēto 
projektu pilnīgas vai daļējas 
neīstenošanas gadījumā, novirza finanšu 
mehānismam saistībā ar ilgtspējīgas 
enerģijas finansēšanas iniciatīvu.

1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
apropriācijas, kam nevarēja piemērot 
atsevišķas juridiskas saistības saskaņā ar II 
nodaļu par summu EUR 114 miljonu 
apmērā novirza finanšu mehānismam 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
apropriācijas, kas kļuva pieejamas tādēļ, 
ka II nodaļā paredzētie projekti netika 
īstenoti vai arī īstenoti tikai daļēji, 
izmanto rezerves sarakstā iekļautajiem 
projektiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu mehānisms atbalsta stabilas 
energoefektivitātes attīstību un 
atjaunojamās enerģijas projektus, kā arī 
veicina pašvaldību, vietējo un reģionālo 
iestāžu ieguldījumu finansēšanu 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā. Šo mehānismu īsteno 
saskaņā ar budžeta izpildes uzdevumu 
deleģēšanas noteikumiem, kas paredzēti 
Finanšu regulā un tās īstenošanas 
noteikumos.

Finanšu mehānisms atbalsta stabilas 
energotaupības, energoefektivitātes 
attīstību un atjaunojamās enerģijas 
projektus, kā arī veicina valsts, pašvaldību, 
vietējo un reģionālo iestāžu ieguldījumu 
finansēšanu energotaupības, 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā. Šo mehānismu īsteno 
saskaņā ar budžeta izpildes uzdevumu 
deleģēšanas noteikumiem, kas paredzēti 
Finanšu regulā un tās īstenošanas 
noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu mehānisms atbalsta stabilas 
energoefektivitātes attīstību un 
atjaunojamās enerģijas projektus, kā arī 
veicina pašvaldību, vietējo un reģionālo 
iestāžu ieguldījumu finansēšanu 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā. Šo mehānismu īsteno 
saskaņā ar budžeta izpildes uzdevumu 
deleģēšanas noteikumiem, kas paredzēti 
Finanšu regulā un tās īstenošanas 
noteikumos.

Finanšu mehānismu izmanto, lai 
izstrādātu stabilas energoefektivitātes 
attīstību un atjaunojamās enerģijas 
projektus, kā arī lai veicinātu pašvaldību, 
vietējo un reģionālo iestāžu ieguldījumu 
finansēšanu energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas jomā. Šo 
mehānismu īsteno saskaņā ar budžeta 
izpildes uzdevumu deleģēšanas 
noteikumiem, kas paredzēti Finanšu regulā 
un tās īstenošanas noteikumos.
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Or. en

Pamatojums

Precizējums par šā mehānisma nozīmi.

Grozījums Nr. 29
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānismu izmanto ilgtspējīgas enerģijas 
projektiem it sevišķi pilsētvidē. Tas ietver:

Mehānismu izmanto ilgtspējīgas enerģijas 
projektiem it sevišķi pilsētvidē, apvienojot 
to ar Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskajā plānā (SET ) paredzēto 
„viedo pilsētu” IIE iniciatīvu. Tas ietver:

Or. en

Grozījums Nr. 30
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānismu izmanto ilgtspējīgas enerģijas 
projektiem it sevišķi pilsētvidē. Tas ietver:

Mehānismu izmanto ilgtspējīgas enerģijas 
projektiem it sevišķi pilsētvidē, kā arī 
kalnu un salu reģionos ar vērtīgu 
atjaunojamās enerģijas potenciālu. Tas 
ietver:

Or. el
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Grozījums Nr. 31
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānismu izmanto ilgtspējīgas enerģijas 
projektiem it sevišķi pilsētvidē. Tas ietver:

Mehānismu izmanto ilgtspējīgas enerģijas 
projektiem it sevišķi, bet ne tikai,
pilsētvidē. Tas ietver:

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi, lai ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas iniciatīvā paredzētās finansiālās iespējas 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas iniciatīvu atbalstam būtu veltītas ne tikai 
pilsētvides, bet arī citu veidu programmām. 

Grozījums Nr. 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. punkts –aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) projektus, ko raksturo augsts 
inovāciju un ekonomiskais potenciāls un 
kur izmanto jaunas procedūras un 
labākās pieejamās tehnoloģijas;

Or. en

Pamatojums

Inovācija ir galvenais aspekts, kas jāņem vērā, veidojot ikvienu ekonomikas atlabšanas plānu. 
Lai saglabātu ES ekonomikas konkurētspēju, inovāciju potenciālam vienmēr vajadzētu būt 
vienam no noteicošajiem kritērijiem projektu atlasē. Termins „labākā pieejamā tehnoloģija” 
ir labāks nekā ,,jaunās tehnoloģijas”, jo vispiemērotākais instruments jauno tehnoloģiju 
finansēšanai ir Septītā pamatprogramma, nevis atjaunošanas plāns. Tā kā šis mehānisms ir 
paredzēts valsts iestādēm, mums būtu jālūdz tām īstenot labākās pieejamās tehnoloģijas, 
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nevis jaunas un inovatīvas tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 33
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) decentralizētus vietējos atjaunojamos 
enerģijas avotus;

c) decentralizētus vietējos atjaunojamos 
enerģijas avotus, tostarp arhitektūras 
elementos integrētas saules fotoelementu 
sistēmas;

Or. en

Pamatojums

Kā ir atzinušas likumdevējas iestādes, apstiprinot Direktīvu par ēku energoefektivitāti 
COM(2008)780, ēkas, kuras kopumā patērē 40 %  no visas ES izmantotās enerģijas, var dot 
lielu enerģijas ietaupījumu un tajās viegli var uzstādīt tādas  atjaunojamās enerģijas  
sistēmas kā saules fotoelementu sistēmas, kas nepieciešamas, lai izveidotu ēkas, kuru 
enerģijas patēriņa līmenis ir tuvs nullei.

Grozījums Nr. 34
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) decentralizētus vietējos atjaunojamos 
enerģijas avotus;

(c) decentralizētus vietējos atjaunojamos 
enerģijas avotus; decentralizētu 
atjaunojamo enerģijas avotu integrēšanu 
elektrotīklos;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tīkla infrastruktūru uzlabošanu, lai 
samazinātu enerģijas zudumus un 
iekļautu jaunus enerģijas avotus, 

Or. el

Grozījums Nr. 36
Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ekoloģisku pilsētas transportu, lai 
atbalstītu energoefektivitātes 
palielinājumu un atjaunojamo enerģijas 
avotu integrāciju;

d) ekoloģisku pilsētas transportu, tostarp 
pāreju uz sabiedriskā transporta 
izmantošanu un uz tādu elektrificētu 
transportlīdzekļu izmantošanu, kurus 
darbina ar atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, lai atbalstītu energotaupību 
pilsētās, pašvaldībās un reģionos;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi apzināties, cik nozīmīga būs pāreja uz sabiedrisko transportu un elektriskoajiem 
transportlīdzekļiem, kuru nozīme nākotnē vēl tikai pieaugs. Īpaši nozīmīgi tas ir pašvaldībām, 
pilsētām un reģioniem, jo šis finanšu instruments ir galvenokārt domāts tieši tiem.



PE445.669v01-00 20/33 AM\823030LV.doc

LV

Grozījums Nr. 37
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vietējo infrastruktūru, tostarp efektīvu 
ielu apgaismojumu, viedās mērierīces un 
viedos tīklus, kas maksimāli izmanto IKT.

e) vietējo infrastruktūru, tostarp efektīvu 
ielu apgaismojumu, elektrības 
uzglabāšanas risinājumus, viedās 
mērierīces un viedos tīklus, kas maksimāli 
izmanto IKT.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) izmēģinājuma projektus un 
paraugprojektus, projektus, kuros tiek 
izmantotas jaunas un inovatīvas 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģijas, un Vietējās 
programmas 21 (Local agenda 21) 
organizācijas, ciktāl tām ir pilnvaras 
pārvaldīt līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

Inovatīvu risinājumu izmēģināšana ļauj gūt vislabāko praktisko pieredzi.  Vietējā programma 
21 ļauj iesaistīt tos dalībniekus, kuri jau pārbauda inovatīvus risinājumus, kas izstrādāti 
atbilstoši vietējām prasībām. 
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Grozījums Nr. 39
Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma pieskaitāmās izmaksas 
nepārsniedz 3 % no kopējā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo mehānismu var izmantot stimulu 
nodrošināšanai, tehniskai palīdzībai, kā arī 
valsts iestāžu un vietējo pašvaldību 
darbinieku informētības paaugstināšanai, 
kas nodrošina struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzekļu optimālu izmantošanu, jo 
īpaši energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas uzlabojumiem 
dzīvojamās ēkās un citu veidu ēkās.

Šo mehānismu var izmantot stimulu 
nodrošināšanai, tostarp  kapitāla 
piešķiršanai un sadalei garantijām, pašu 
kapitālam un citiem finanšu produktiem.
Ar šo mehānismu jāatbalsta projektu 
uzsākšana. Tie ir projekti, kas ir 
ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgi 
(atbilst banku noteiktajiem kritērijiem), 
lai atmaksātu šā fonda piešķirtās 
investīcijas un piesaistītu valsts un 
privātās investīcijas atbilstīgi publiskā un 
privātā sektora partnerības sistēmai. 
Papildus tam, līdz pat 10 % no visiem 
22. pantā minētajiem līdzekļiem var 
izmantot tehniskai palīdzībai, kā arī valsts 
iestāžu un vietējo pašvaldību darbinieku 
informētības paaugstināšanai, kas 
nodrošina struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzekļu optimālu izmantošanu, jo 
īpaši energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas uzlabojumiem 
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dzīvojamās ēkās un citu veidu ēkās. Šai 
tehniskajai palīdzībai ir jāpapildina jau 
esošie Savienības finansētie mehānismi, 
jo īpaši „Elena” programma, novēršot 
pārklāšanos ar citiem finanšu 
instrumentiem. 

Or. en

Pamatojums

Šim mehānismam ir jābūt elastīgam, lai sniegtu atbilstošus finanšu produktus, ar ko palielināt  
tirgus pieprasījumu. Tehniskajai palīdzībai ir jāaptver noteikta daļa vispārējā budžetā, un tā 
ir jānosaka precīzāk. „Elena” programma tiek pieminēta, lai nodrošinātu koordinētāku 
dažādu Kopienas finanšu instrumentu izmantošanu.

Grozījums Nr. 41
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo mehānismu var izmantot stimulu 
nodrošināšanai, tehniskai palīdzībai, kā 
arī valsts iestāžu un vietējo pašvaldību 
darbinieku informētības paaugstināšanai, 
kas nodrošina struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzekļu optimālu izmantošanu, jo 
īpaši energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas uzlabojumiem 
dzīvojamās ēkās un citu veidu ēkās.

Šo mehānismu var izmantot, lai 
nodrošinātu struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzekļu optimālu izmantošanu, jo 
īpaši energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas uzlabojumiem 
dzīvojamās ēkās un citu veidu ēkās.

Or. ro

Pamatojums

Atbilstoši ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas iniciatīvai ir svarīgi ar finanšu mehānismiem 
atbalstīt energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas  iniciatīvas, lai palīdzētu palielināt 
Eiropas energoefektivitātei paredzētā finansējuma apgūšanu, un ar šiem mehānismiem 
finansēt projektus, kas efektīvi palielina ēku energoefektivitāti. 
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Grozījums Nr. 42
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo mehānismu var izmantot stimulu 
nodrošināšanai, tehniskai palīdzībai, kā arī 
valsts iestāžu un vietējo pašvaldību 
darbinieku informētības paaugstināšanai, 
kas nodrošina struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzekļu optimālu izmantošanu, jo 
īpaši energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas uzlabojumiem 
dzīvojamās ēkās un citu veidu ēkās.

Šo mehānismu var izmantot stimulu 
nodrošināšanai, risku mazināšanai un 
tehniskai palīdzībai, kā arī valsts iestāžu un 
vietējo pašvaldību darbinieku informētības 
paaugstināšanai, kas nodrošina 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 
optimālu izmantošanu, jo īpaši 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas uzlabojumiem 
dzīvojamās ēkās un citu veidu ēkās.

Or. en

Pamatojums

Finansiālais un tehniskais risks ir saistīts ar finansējuma nepietiekamību un iespēju, ka 
varētu notikt tehniska kļūme, kas padarītu šo darbību par nerentablu. Risku segšanas sistēmu 
mērķis ir atmaksāt konkrētu procentuālo daļu no veiktajām investīcijām.  Sadarbībā ar EIB 
varētu Eiropas līmenī izstrādāt sistēmu vairākām energotehnoloģijām.

Grozījums Nr. 43
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulā 1080/2006 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu ir ietverts atbalsts tādu 
finanšu instrumentu izveidei un attīstībai 
kā, piemēram, riska kapitāls, aizdevumu 
un garantiju fondi, vietējās attīstības 
fondi, procentu subsīdijas, tīklošana, 
sadarbība un pieredzes apmaiņa starp 
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reģioniem, pilsētām, kā arī sociālajiem, 
ekonomiskajiem un vides aizsardzības 
dalībniekiem arī energoefektivitātes jomā.

Or. en

Pamatojums

Regulā 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu jau ir paredzēts atbalsts tādu 
finanšu instrumentu izveidei un izstrādei kā, piemēram, riska kapitāls, aizdevumu un 
garantiju fondi, vietējās attīstības fondi, procentu subsīdijas, tīklošana, sadarbība un 
pieredzes apmaiņa starp reģioniem, pilsētām, kā arī sociālajiem, ekonomiskajiem un vides 
aizsardzības dalībniekiem arī energoefektivitātes jomā. To jau izmantoja, lai dažās 
dalībvalstīs izveidotu apgrozības fondus mājokļu energoefektivitātes palielināšanai.

Grozījums Nr. 44
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma atbalsta saņēmēji ir valsts
iestādes – vēlams, lai tās būtu reģionālās 
un vietējās iestādes, – vai privāti 
uzņēmumi, kas darbojas šo valsts iestāžu 
vārdā. Īpašu uzmanību pievērsīs 
piedāvājumiem, kas ietver šādu iestāžu 
sadarbību ar mājokļu kooperatīviem un 
attīstības aģentūrām.

Mehānisma atbalsta saņēmēji ir 
pašvaldības un reģionālās pārvaldes
iestādes, publiski uzņēmumi, kā arī 
privāto tiesību fiziskas un juridiskas 
personas. Īpašu uzmanību pievērsīs 
piedāvājumiem, kas ietver šādu iestāžu 
sadarbību ar mājokļu kooperatīviem, 
pašvaldības energoapgādes uzņēmumiem
un attīstības aģentūrām.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – II sadaļa – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānismu īsteno viens vai vairāki 
finanšu starpnieki, piemēram,
starptautiskās finanšu institūcijas (SFI). 
Izvēli izdarīs, pamatojoties uz finanšu 
starpnieku spēju maksimāli efektīvi un 
lietderīgi izmantot finansējumu saskaņā ar
šajā pielikumā paredzētajiem noteikumiem 
un kritērijiem.

Mehānismu īsteno viena vai vairākas 
starptautiskās finanšu institūcijas (SFI). 
Izvēli izdarīs, pamatojoties uz SFI spēju 
maksimāli efektīvi un lietderīgi izmantot 
finansējumu saskaņā ar šajā pielikumā 
paredzētajiem noteikumiem un kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

SFI ir vispiemērotākie dalībnieki — galvenokārt izveides posmā —, t.i., EIB, kura ir vienīgā 
SFI, kas aptver visas 27 ES dalībvalstis, un ir vienīgā bezpeļņas banka (tādējādi sniedzot 
daudz lielākas garantijas) un tai vienīgajai Līgumā ir paredzēts pienākums atbalstīt ES 
politikas jomas. Tā kā mērķis ir izveidot fondu, citu valsts un privāto investoru līdzdalība tikai 
daudzkārt palielinātu ES finansējumu. Šajā grozījumā ir precīzāk definēts maksājums finanšu 
starpniekiem, kas nodrošinās, ka pašvaldības saņems pēc iespējas lielāku šo līdzekļu daļu.

Grozījums Nr. 46
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – II sadaļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu Eiropas līdzekļu efektīvu 
izmantošanu un ļautu ieinteresētajām 
personām apgūt labāko paraugpraksi, 
gadījumos, kad finanšu starpnieks ir 
īstenojis šo mehānisku kādā no 
dalībvalstīm, viņš ļauj īstenoto 
mehānismu izmantot pārējām 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai, neprasot par to samaksu.

Or. ro
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt šim mehānismam piešķirto finanšu līdzekļu efektīvu 
izmantošanu un palīdzēt dalībvalstīm apmainīties ar paragupraksi šajā jomā. 

Grozījums Nr. 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – II sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu starpnieki nodrošina atbilstību 
attiecīgajām budžeta izpildes uzdevumu 
deleģēšanas prasībām, kas noteiktas 
Finanšu regulā un tās īstenošanas 
noteikumos, it sevišķi attiecībā uz 
iepirkuma noteikumiem, iekšējo kontroli, 
grāmatvedību un ārējo revīziju. Šiem 
finanšu starpniekiem atlīdzina tikai to 
vadības maksas vai izmaksas, kas saistītas 
ar mehānisma izveidošanu un īstenošanu.

Finanšu starpnieki nodrošina atbilstību 
attiecīgajām budžeta izpildes uzdevumu 
deleģēšanas prasībām, kas noteiktas 
Finanšu regulā un tās īstenošanas 
noteikumos, it sevišķi attiecībā uz 
iepirkuma noteikumiem, iekšējo kontroli, 
grāmatvedību un ārējo revīziju. Finanšu 
starpnieki varēs piestādīt rēķinu tikai par 
vadības maksām vai citām attiecināmām 
izmaksām, kas ir saistītas ar šā 
mehānisma izveidi un īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

SFI ir vispiemērotākie dalībnieki — galvenokārt izveides posmā —, t.i., EIB, kura ir vienīgā 
SFI, kas aptver visas 27 ES dalībvalstis, un ir vienīgā bezpeļņas banka (tādējādi sniedzot 
daudz lielākas garantijas) un tai vienīgajai Līgumā ir paredzēts pienākums atbalstīt ES 
politikas jomas. Tā kā mērķis ir izveidot fondu, citu valsts un privāto investoru līdzdalība tikai 
daudzkārt palielinātu ES finansējumu. Šajā grozījumā ir precīzāk definēts maksājums finanšu 
starpniekiem, kas nodrošinās, ka pašvaldības saņems pēc iespējas lielāku šo līdzekļu daļu.

Grozījums Nr. 48
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – II sadaļa – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu starpnieki nodrošina atbilstību 
attiecīgajām budžeta izpildes uzdevumu 
deleģēšanas prasībām, kas noteiktas 
Finanšu regulā un tās īstenošanas 
noteikumos, it sevišķi attiecībā uz 
iepirkuma noteikumiem, iekšējo kontroli, 
grāmatvedību un ārējo revīziju. Šiem 
finanšu starpniekiem atlīdzina tikai to 
vadības maksas vai izmaksas, kas saistītas 
ar mehānisma izveidošanu un īstenošanu.

Finanšu starpnieki nodrošina atbilstību 
attiecīgajām budžeta izpildes uzdevumu 
deleģēšanas prasībām, kas noteiktas 
Finanšu regulā un tās īstenošanas 
noteikumos, it sevišķi attiecībā uz 
iepirkuma noteikumiem, iekšējo kontroli, 
grāmatvedību un ārējo revīziju. Šiem 
finanšu starpniekiem atlīdzina tikai to
vadības maksas vai izmaksas, kas saistītas 
ar mehānisma izveidošanu un īstenošanu 
un kas nedrīkst pārsniegt 5 % no kopējā 
apjoma par katru šā mehānisma 
izmantošanu.

Or. ro

Pamatojums

Ir būtiski, lai šo finanšu mehānismu, kas paredzēts projektu atplatīšanai ilgtspējīgas enerģijas 
jomā, izmantotu galvenokārt projektiem, kuri efektīvi palīdzēs palielināt energoefektivitāti.  
Tādēļ ir jānosaka, ka vadības maksas vai izmaksas, kas saistās ar šā instrumenta izveidi un 
īstenošanu, nedrīkst pārsniegt 5 % no konkrētajam mehānismam paredzētā kopējā apjoma.  

Grozījums Nr. 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – II sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma sīki izstrādātus noteikumus un 
nosacījumus, tostarp attiecībā uz 
uzraudzību un kontroli, nosaka, noslēdzot 
vienošanos(-ās) starp Komisiju un finanšu 
starpniekiem.

Mehānisma sīki izstrādātus noteikumus un 
nosacījumus, tostarp attiecībā uz 
uzraudzību un kontroli, nosaka, noslēdzot 
vienošanos(-ās) starp Komisiju un SFI.
Vienošanā(-s) jāparedz, ka Komisija un 
Eiropas Parlaments tiek regulāri 
informēti par veiktajiem pasākumiem šā 
mehānisma īstenošanai. 

Or. en
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Pamatojums

 Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai mehānisma īstenošanas uzraudzībā tiktu iesaistīts gan 
Eiropas Parlaments, gan Komisija.

Grozījums Nr. 50
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – II sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma sīki izstrādātus noteikumus un 
nosacījumus, tostarp attiecībā uz 
uzraudzību un kontroli, nosaka, noslēdzot 
vienošanos(-ās) starp Komisiju un finanšu 
starpniekiem.

Mehānisma sīki izstrādātus noteikumus un 
nosacījumus, tostarp attiecībā uz 
uzraudzību un kontroli, nosaka, noslēdzot 
vienošanos(-ās) starp Komisiju un finanšu 
starpniekiem, un to(-s) nosūta zināšanai 
Eiropas Parlamentam.  Komisija tīmekļa 
vietnē www.buildup.eu publicē pilnīgu 
informāciju par visiem šā mehānisma 
lietošanas gadījumiem. 

Or. ro

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu mehānisma pārredzamu lietošanu un lai starp 
dalībvalstīm veicinātu apmaiņu ar paraugpraksi šajā jomā.

Grozījums Nr. 51
Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – II sadaļa – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai jāizveido integrēta un 
lietotājdraudzīga tiešsaistes sistēma, kas 
ļauj piekļūt visai ar programmu vadību 
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saistītajai elektroniskajai informācijai 
(piemēram, pieteikumu iesniegšanas 
procedūrām, termiņiem, noteikumiem un 
nosacījumiem, pārskatam par 
īstenojamajiem un pabeigtajiem 
projektiem un ziņojumiem. 

Or. en

Pamatojums

Lai padarītu šo mehānismu lietotājam draudzīgu un mudinātu mazākus dalībniekus, visam 
vajadzētu būt viegli pieejamam tiešsaistē. Labāku piekļuvi šai programmai un lietotājiem 
paredzētajam atbalstam var panākt, uzlabojot norādījumus.  To var izdarīt, optimizējot IT 
sistēmas, atbalstot projekta vadību un sniedzot personalizētu atbalstu. Tādēļ būtu jāatbalsta 
pilnīga subsīdiju, novērtēšanas un priekšlikumu integrācija speciāli tam izstrādātā platformā. 
Tai jābūt drošai, elastīgai un viegli lietojamai.

Grozījums Nr. 52
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – III sadaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma ietvaros finansē tikai tos 
pasākumus, kam ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanos ES, kas palielina 
energoapgādes drošību un samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Mehānisma ietvaros finansē tikai tos 
pasākumus, kam ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanos ES, kas palielina 
energoapgādes drošību un samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šiem 
pasākumiem atbilstīgi „Eiropa 2020” 
mērķiem ir jāuzlabo konkurētspējīgas, 
savstarpēji saistītas un videi draudzīgas 
ekonomikas izveide, kā arī jāaizsargā 
nodarbinātība.

Or. el
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Grozījums Nr. 53
Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – III sadaļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laiks no pieteikšanās uz projektu līdz 
galīgā lēmuma pieņemšanai nepārsniedz 
divus mēnešus. 

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā paredzēto mērķu īstenošanai ārkārtīgi svarīgi ir, lai projektus varētu uzsākt pēc 
iespējas ātrāk.

Grozījums Nr. 54
Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – III sadaļa – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķu projektu galīgais finanšu 
pārskats ir jāsagatavo viena gada laikā 
pēc projekta pabeigšanas.

Or. en

Pamatojums

Lai mudinātu plašāku iesaistīšanos un palielinātu mazāku dalībnieku rīcības paredzamību, 
pārskata procedūras būtu jāpabeidz pēc iespējas ātrāk. Tas atbilst arī Komisijas priekšlikumā 
paustajai vispārējai idejai par ātru un vienkāršu procedūru.



AM\823030LV.doc 31/33 PE445.669v01-00

LV

Grozījums Nr. 55
Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – III sadaļa – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tām jāpauž politiska apņemšanās 
mazināt klimata pārmaiņas, ietverot 
precīzus mērķus;

a) tām jāpauž politiska apņemšanās 
mazināt klimata pārmaiņas, ietverot 
precīzu mērķi attiecībā uz siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu līdz 
2020. gadam, kas ir vismaz līdzvērtīgs 
saistībām, ko Savienība uzņēmās īstenot 
līdz 2020. gadam;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu politikas ticamību un drošumu, Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta tikai tie 
projekti, kas atbilst tās nospraustajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 56
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – III sadaļa – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tām jāatsakās no emisijas pārskata un
jāizstrādā daudzgadu stratēģijas, lai 
sasniegtu savus mērķus;

b) tām jāizstrādā daudzgadu stratēģijas, lai 
sasniegtu savus mērķus;

Or. ro

Pamatojums

Lai palielinātu atbilstīgo valsts iestāžu skaitu, ir svarīgi, lai tām būtu iespēja izstrādāt pašām 
savas emisiju inventarizācijas sistēmas. 
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Grozījums Nr. 57
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – III sadaļa – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tām jāatsakās no emisijas pārskata un 
jāizstrādā daudzgadu stratēģijas, lai 
sasniegtu savus mērķus;

b) valstij/dalībvalstij, kurā darbojās šīs 
iestādes, jāatsakās no emisijas pārskata un 
jāizstrādā daudzgadu stratēģijas, lai
sasniegtu savus mērķus;

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka nav lietderīgi lūgt vietējām iestādēm veikt emisiju inventarizāciju vai noteikt 
konkrētus vietējos samazinājuma mērķus, jo vides politika attiecībā uz piesārņojuma 
samazināšanu tiek izstrādāta valsts/pasaules līmenī un ir pierādījies, ka šādi izstrādāta 
politika ir iedarbīgāka.

Grozījums Nr. 58
Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekļauj šādu pantu:
,,1.a pants

Gada ziņojums Eiropas Parlamentam 
Komisija reizi gadā ziņo Eiropas 
Parlamentam par sasniegumiem projektu 
un mehānisma īstenošanā.”

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu pārredzamību, Komisijai būtu jāziņo Eiropas Parlamentam.
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