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Grozījums Nr. 1
Anni Podimata

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 
saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmas; 
mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus rast novatoriskus finansēšanas 
veidus, pārejot uz tādām nodokļu 
sistēmām, ar kurām oglekļa emisijas apliek 
ar nodokli, kas budžeta iestādēm dotu 
ieņēmumus un radītu ekoloģiskus stimulus 
patērētājiem un rūpniecībai;

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 
saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmas; tāpēc 
uzsver pievienoto vērtību, kāda ir jaunu 
finanšu instrumentu pieņemšanai, kuriem 
ir duāls uzdevums, proti, no vienas puses, 
radīt vajadzīgos jaunos resursus un, no 
otras puses, formulēt pamatpolitiku 
attiecībā uz tirgu darbību, ekoloģisku 
attīstību un klimata pārmaiņām; šajā 
sakarībā mudina Komisiju un dalībvalstis 
turpināt centienus rast novatoriskus 
finansēšanas veidus, pārejot uz tādām 
nodokļu sistēmām, ar kurām oglekļa 
emisijas apliek ar nodokli, nodokļu 
iekasēšanas nolūkā īstenojot principu 
„maksā piesārņotājs” un nodokļu 
pamatslogu no nodarbinātības pārceļot uz 
vidi piesārņojošām nozarēm un darbībām; 
uzsver, ka šāda pieeja budžeta iestādēm 
dotu ieņēmumus un radītu ekoloģiskus 
stimulus patērētājiem un rūpniecībai;

Or.el

Grozījums Nr. 2
Jens Rohde

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāveic būtiski ieguldījumi
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saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmas; 
mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus rast novatoriskus finansēšanas 
veidus, pārejot uz tādām nodokļu 
sistēmām, ar kurām oglekļa emisijas apliek 
ar nodokli, kas budžeta iestādēm dotu 
ieņēmumus un radītu ekoloģiskus stimulus 
patērētājiem un rūpniecībai;

un pētniecība, tostarp jārod jauni veidi, kā 
dāsnāk finansēt iniciatīvas, ar kurām risina 
klimata pārmaiņu un enerģētikas 
problēmas; mudina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt centienus rast 
novatoriskus finansēšanas veidus, pārejot 
uz tādām nodokļu sistēmām, ar kurām 
oglekļa emisijas apliek ar nodokli, kas 
budžeta iestādēm dotu ieņēmumus un 
radītu ekoloģiskus stimulus patērētājiem un 
rūpniecībai; tomēr uzsver, ka nozīmīgākais 
finanšu instruments ir pašreizējo līdzekļu 
reprioritizācija, kā arī atbilstīga regulatīvā 
sistēma, kas stimulē privātos 
ieguldījumus;

Or.en

Grozījums Nr. 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 
saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmas; 
mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus rast novatoriskus finansēšanas 
veidus, pārejot uz tādām nodokļu 
sistēmām, ar kurām oglekļa emisijas 
apliek ar nodokli, kas budžeta iestādēm 
dotu ieņēmumus un radītu ekoloģiskus 
stimulus patērētājiem un rūpniecībai;

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 
saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmas; 
mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus rast novatoriskus finansēšanas 
veidus, tostarp paņēmienus, kā mudināt 
patērētājus un rūpniecību orientēties uz 
zemāku oglekļa emisiju vidi;

Or.en

Grozījums Nr. 4
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 
saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmas; 
mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus rast novatoriskus finansēšanas 
veidus, pārejot uz tādām nodokļu 
sistēmām, ar kurām oglekļa emisijas 
apliek ar nodokli, kas budžeta iestādēm 
dotu ieņēmumus un radītu ekoloģiskus 
stimulus patērētājiem un rūpniecībai;

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „20/30–
20–20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas 
finanšu saistības un jārod jauni veidi, kā 
dāsnāk finansēt iniciatīvas, ar kurām risina 
klimata pārmaiņu un enerģētikas 
problēmas; mudina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt centienus rast 
novatoriskus finansēšanas veidus, 
pārorientējot nodokļu sistēmas tā, lai to 
pamatā būtu oglekļa emisiju aplikšana ar 
nodokli, kas gan dotu ieņēmumus budžeta 
iestādēm, gan radītu ekoloģiskus stimulus 
patērētājiem un rūpniecībai;

Or.en

Grozījums Nr. 5
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 
saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmas; 
mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus rast novatoriskus finansēšanas 
veidus, pārejot uz tādām nodokļu 
sistēmām, ar kurām oglekļa emisijas apliek 
ar nodokli, kas budžeta iestādēm dotu 
ieņēmumus un radītu ekoloģiskus stimulus 
patērētājiem un rūpniecībai;

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 
saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu, energoapgādes un izejvielu 
piegādes problēmas; mudina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt centienus rast 
novatoriskus finansēšanas veidus, pārejot 
uz tādām nodokļu sistēmām, ar kurām 
oglekļa emisijas apliek ar nodokli, kas 
budžeta iestādēm dotu ieņēmumus un 
radītu ekoloģiskus stimulus patērētājiem un 
rūpniecībai;

Or.en
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Grozījums Nr. 6
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 
saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmas; 
mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus rast novatoriskus finansēšanas 
veidus, pārejot uz tādām nodokļu 
sistēmām, ar kurām oglekļa emisijas apliek 
ar nodokli, kas budžeta iestādēm dotu 
ieņēmumus un radītu ekoloģiskus stimulus 
patērētājiem un rūpniecībai;

1. norāda — lai sekmīgi īstenotu „ 20–20–
20” mērķus, ir jāuzņemas būtiskas finanšu 
saistības un jārod jauni veidi, kā dāsnāk 
finansēt iniciatīvas, ar kurām risina klimata 
pārmaiņu un enerģētikas problēmas; 
mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus rast novatoriskus finansēšanas 
veidus, pārejot uz tādām nodokļu 
sistēmām, ar kurām industriālās oglekļa 
emisijas apliek ar nodokli, kas budžeta 
iestādēm dotu ieņēmumus un radītu 
ekoloģiskus stimulus patērētājiem un 
rūpniecībai;

Or.en

Grozījums Nr. 7
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a ņemot vērā, ka pieaug energoproduktu 
pieprasījums, vērš uzmanību uz ES 
kategorisko vajadzību veikt atbilstīgus 
ieguldījumus energoapgādē un 
energoefektivitātē, nostiprinot 
energoinfrastruktūru un pēc iespējas 
samazinot atkarību no tirgus svārstībām, 
kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt ES 
ekonomiku un stratēģijas 2020. gadam 
mērķus;

Or.en
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Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka energoefektivitāte 
jānosaka par vienu no galvenajām 
turpmāko gadu prioritātēm, un aicina 
rūpnieciski attīstītās valstis, risinot 
sarunas par starptautisku līgumu, kas 
būtu Kioto protokola turpinājums, noteikt 
obligātus mērķus attiecībā uz lielāku 
energoefektivitāti un dāsnākiem finanšu 
instrumentiem, kas spētu nodrošināt šo 
pasākumu finansējumu;

Or.ro

Grozījums Nr. 9
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka klimata pārmaiņas jo īpaši 
ietekmēs jaunattīstības valstis, un uzskata, 
ka, finansējot pasākumus klimata 
pārmaiņu seku un energoresursu
trūkuma mazināšanai, tiks sekmēta 
Tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšana;

Or.ro

Grozījums Nr. 10
Anni Podimata

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs jau 
dažādos veidos pastāv oglekļa nodoklis, un
brīdina, ka šī daudzveidība var apdraudēt 
konkurenci vienotā tirgū un traucēt 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) darbību;
uzskata, ka lielāks labums būs, ja oglekļa 
nodokļa ieviešana tiks saskaņota; aicina 
Komisiju padziļināti analizēt 
instrumentus, ar kuriem Eiropā varētu 
saskaņot oglekļa nodokļa ieviešanu tajās 
nozarēs, uz kurām neattiecas ETS;

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs nozarēs, 
uz kurām neattiecas ES ETS, jau dažādos 
veidos pastāv oglekļa nodoklis, un aicina 
Komisiju un Padomi šo valstu praksi ņemt 
kā paraugu, lai pamatīgi pārskatītu 
direktīvu par nodokļiem enerģētikas 
nozarē, cenšoties ieviest kritērijus 
attiecībā uz energopatēriņu un oglekļa 
dioksīda emisiju; uzskata, ka lielāks 
labums būs, ja oglekļa nodokļa ieviešana 
tiks saskaņota; 

Or.el

Grozījums Nr. 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs jau 
dažādos veidos pastāv oglekļa nodoklis, un 
brīdina, ka šī daudzveidība var apdraudēt 
konkurenci vienotā tirgū un traucēt 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) darbību; 
uzskata, ka lielāks labums būs, ja oglekļa 
nodokļa ieviešana tiks saskaņota; aicina 
Komisiju padziļināti analizēt 
instrumentus, ar kuriem Eiropā varētu 
saskaņot oglekļa nodokļa ieviešanu tajās 
nozarēs, uz kurām neattiecas ETS;

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs jau 
dažādos veidos pastāv oglekļa nodoklis, un 
atzīst, ka atsevišķās ES valstīs gadiem ir 
pastāvējusi uz oglekļa emisiju balstīta 
energonodokļu sistēma; uzskata, ka 
dalībvalstis cita no citas var mācīties 
labāko praksi attiecībā uz nodokļu 
iekasēšanas metodēm un samazināt 
mijiedarbību ar ES ETS;

Or.en

Grozījums Nr. 12
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs jau 
dažādos veidos pastāv oglekļa nodoklis, un 
brīdina, ka šī daudzveidība var apdraudēt 
konkurenci vienotā tirgū un traucēt 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) darbību; 
uzskata, ka lielāks labums būs, ja oglekļa 
nodokļa ieviešana tiks saskaņota; aicina 
Komisiju padziļināti analizēt instrumentus, 
ar kuriem Eiropā varētu saskaņot oglekļa 
nodokļa ieviešanu tajās nozarēs, uz kurām 
neattiecas ETS;

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs jau 
dažādos veidos pastāv oglekļa nodoklis, 
kas ir ieviests, lai stimulētu inovāciju un 
resursu efektīvu izmantošanu, un brīdina, 
ka šī daudzveidība var apdraudēt 
konkurenci vienotā tirgū; uzskata, ka 
lielāks labums būs, ja oglekļa nodokļa 
ieviešana tiks saskaņota; aicina Komisiju 
padziļināti analizēt instrumentus, ar kuriem 
Eiropā varētu saskaņot oglekļa nodokļa 
ieviešanu; aicina dalībvalstis izstrādāt un 
savās valstīs ieviest oglekļa nodokļus, kas 
jāpapildina ar ES tiesību aktos noteiktām 
minimālajām likmēm;

Or.en

Grozījums Nr. 13
Ivari Padar

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs jau 
dažādos veidos pastāv oglekļa nodoklis, un 
brīdina, ka šī daudzveidība var apdraudēt 
konkurenci vienotā tirgū un traucēt 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) darbību; 
uzskata, ka lielāks labums būs, ja oglekļa 
nodokļa ieviešana tiks saskaņota; aicina 
Komisiju padziļināti analizēt 
instrumentus, ar kuriem Eiropā varētu 
saskaņot oglekļa nodokļa ieviešanu tajās 
nozarēs, uz kurām neattiecas ETS;

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs jau 
dažādos veidos pastāv oglekļa nodoklis; 
uzskata, ka lielāks labums būs, ja oglekļa 
nodokļa ieviešana tiks saskaņota; aicina 
Komisiju pēc padziļinātas ietekmes 
izvērtēšanas iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu, ar ko Eiropā varētu saskaņot 
oglekļa nodokļa ieviešanu tajās nozarēs, uz 
kurām neattiecas ETS;

Or.en
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Grozījums Nr. 14
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs jau 
dažādos veidos pastāv oglekļa nodoklis, un 
brīdina, ka šī daudzveidība var apdraudēt 
konkurenci vienotā tirgū un traucēt Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas (ETS) darbību; uzskata, ka lielāks 
labums būs, ja oglekļa nodokļa ieviešana 
tiks saskaņota; aicina Komisiju padziļināti 
analizēt instrumentus, ar kuriem Eiropā 
varētu saskaņot oglekļa nodokļa ieviešanu 
tajās nozarēs, uz kurām neattiecas ETS;

2. atzīst, ka vairākās dalībvalstīs jau 
dažādos veidos pastāv oglekļa nodoklis, un 
brīdina, ka šī daudzveidība var apdraudēt 
konkurenci vienotā tirgū un traucēt Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas (ETS) darbību; uzskata, ka lielāks 
labums būs, ja oglekļa nodokļa ieviešana 
tiks saskaņota; uzsver, ka dalībvalstīm 
jāizvairās no vienpusējas aplikšanas ar 
oglekļa nodokli un ka šāds nodoklis 
jāievieš tikai pēc apspriešanās ar Padomi;
aicina Komisiju padziļināti analizēt 
instrumentus, ar kuriem Eiropā varētu 
saskaņot oglekļa nodokļa ieviešanu tajās 
nozarēs, uz kurām neattiecas ETS;

Or.en

Grozījums Nr. 15
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina Komisija pārskatīt Enerģijas 
nodokļu sistēmas direktīvu un papildus 
mainītajiem noteikumiem par 
energoproduktu sastāvu ieviest 
noteikumus par oglekļa sastāvu; jo īpaši 
uzskata, ka nodokļu aplikšanas pamatā 
jābūt degvielas energoproduktu sastāvam, 
ka minimālajai nodokļu likmei jābūt
vienādai visiem enerģijas avotiem, ja tos 
izmanto vienam un tam pašam mērķim, 
un ka visi atbrīvojumi ir jāaizstāj ar 
kompensācijas mehānismiem;
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Or.en

Grozījums Nr. 16
Ivari Padar

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ES mērogā saskaņota 
pieeja novērsīs risku, ka iekšējā tirgū 
varētu tikt traucēta konkurence, savukārt 
nodokļu sloga pakāpeniska novirzīšana uz 
piesārņojošām darbībām varētu 
ilgtermiņā samazināt citus nodokļus un 
darbaspēka izmaksas, tādējādi palielinot 
ES konkurētspēju;

Or.en

Grozījums Nr. 17
Jens Rohde

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ikvienam novatoriskam ES 
mērogā saskaņotam klimata pārmaiņu 
nodoklim jārada ieņēmumi, kas tiek 
iezīmēti pētniecības un attīstības un tādu 
pasākumu finansēšanai, kuru mērķis ir 
samazināt oglekļa emisiju, stimulēt 
energoefektivitāti un uzlabot enerģētikas 
infrastruktūru Eiropas Savienībā;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ikvienam novatoriskam ES 
mērogā saskaņotam klimata pārmaiņu 
nodoklim jārada ieņēmumi, kas tiek 
iezīmēti pētniecības un attīstības un tādu 
pasākumu finansēšanai, kuru mērķis ir 
samazināt oglekļa emisiju, stimulēt 
energoefektivitāti un uzlabot enerģētikas 
infrastruktūru Eiropas Savienībā;

3. uzsver, ka dalībvalstis var apsvērt 
iespēju klimata pārmaiņu nodokļa 
ieņēmumus izmantot, lai finansētu
pētniecības un attīstības un tādu pasākumu 
finansēšanai, kuru mērķis ir samazināt 
oglekļa emisiju, stimulēt energoefektivitāti 
un uzlabot enerģētikas infrastruktūru 
Eiropas Savienībā;

Or.en

Grozījums Nr. 19
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ikvienam novatoriskam ES 
mērogā saskaņotam klimata pārmaiņu 
nodoklim jārada ieņēmumi, kas tiek 
iezīmēti pētniecības un attīstības un tādu 
pasākumu finansēšanai, kuru mērķis ir 
samazināt oglekļa emisiju, stimulēt 
energoefektivitāti un uzlabot enerģētikas 
infrastruktūru Eiropas Savienībā;

3. uzsver, ka ikvienam novatoriskam ES 
mērogā saskaņotam klimata pārmaiņu 
nodoklim jārada ieņēmumi, kas tiek 
iezīmēti pētniecības un attīstības un tādu 
pasākumu finansēšanai, kuru mērķis ir 
samazināt oglekļa emisiju, stimulēt 
energoefektivitāti un uzlabot enerģētikas 
infrastruktūru Eiropas Savienībā un 
jaunattīstības valstīs;

Or.en

Grozījums Nr. 20
Anni Podimata

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ikvienam novatoriskam ES 
mērogā saskaņotam klimata pārmaiņu 
nodoklim jārada ieņēmumi, kas tiek 
iezīmēti pētniecības un attīstības un tādu 

3. uzsver, ka ikvienam novatoriskam ES 
mērogā saskaņotam klimata pārmaiņu 
nodoklim jārada ieņēmumi, kas daļēji tiek 
iezīmēti pētniecības un attīstības un tādu 
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pasākumu finansēšanai, kuru mērķis ir 
samazināt oglekļa emisiju, stimulēt 
energoefektivitāti un uzlabot enerģētikas 
infrastruktūru Eiropas Savienībā;

pasākumu finansēšanai, kuru mērķis ir 
samazināt oglekļa emisiju, stimulēt 
energoefektivitāti un uzlabot enerģētikas 
infrastruktūru Eiropas Savienībā;

Or.el

Grozījums Nr. 21
Ivari Padar

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ikvienam novatoriskam ES 
mērogā saskaņotam klimata pārmaiņu 
nodoklim jārada ieņēmumi, kas tiek 
iezīmēti pētniecības un attīstības un tādu 
pasākumu finansēšanai, kuru mērķis ir 
samazināt oglekļa emisiju, stimulēt 
energoefektivitāti un uzlabot enerģētikas 
infrastruktūru Eiropas Savienībā;

3. uzsver, ka ikvienam novatoriskam ES 
mērogā saskaņotam klimata pārmaiņu 
nodoklim jārada ieņēmumi, kas tiek 
iezīmēti pētniecības un attīstības un tādu 
pasākumu finansēšanai, kuru mērķis ir 
samazināt oglekļa emisiju, stimulēt 
energoefektivitāti, risināt energoresursu 
trūkuma problēmu un uzlabot enerģētikas 
infrastruktūru Eiropas Savienībā;

Or.en

Grozījums Nr. 22
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka dalībvalstis ir apņēmušās 
vismaz 50 % no ES ETS izsolē gūtajiem 
ieņēmumiem par oglekļa dioksīda 
emisijām piešķirt klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumiem, jo īpaši 
jaunattīstības valstīs; šajā sakarībā pauž 
bažas par to, ka piešķirts liels daudzums 
brīvu kvotu, lai gan nesenie pētījumi 
liecina, ka šāda pieeja var radīt lielus 
nepelnītus ienākumus atsevišķiem 
uzņēmumiem un tā nekādā veidā neattur 
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labumguvējus pilnībā vai daļēji pārvietot 
ražošanas izlaidi;

Or.fr

Grozījums Nr. 23
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka energoefektivitātes pasākumu 
finansēšanas instrumentu pārstrukturēšana 
ir novatorisks veids, kā finansēt klimatam 
labvēlīgus projektus; atzinīgi vērtē 
centienus izveidot speciālu finanšu 
mehānismu, ar ko līdzekļus, kas piešķirti, 
lai īstenotu regulu par Eiropas enerģētikas 
programmu ekonomikas atveseļošanai 
(EEPEA), bet nav izlietoti, varētu izmantot 
energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas 
iniciatīvu atbalstam; prasa Komisijai rūpīgi 
izvērtēt šā instrumenta efektivitāti un 
analizēt iespēju līdzīgu pieeju neizlietotiem 
ES budžeta līdzekļiem piemērot arī 
turpmāk;

4. norāda, ka energoefektivitātes pasākumu 
finansēšanas instrumentu pārstrukturēšana 
ir novatorisks veids, kā finansēt klimatam 
labvēlīgus projektus; atzinīgi vērtē 
centienus izveidot speciālu finanšu 
mehānismu, ar ko varētu piesaistīt arī 
privātus ieguldītājus (saistībā ar publiskā 
un privātā sektora partnerībām (PPP)) 
nolūkā līdzekļus, kas piešķirti, lai īstenotu 
regulu par Eiropas enerģētikas programmu 
ekonomikas atveseļošanai (EEPEA), bet 
nav izlietoti, varētu izmantot 
energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas 
iniciatīvu atbalstam; prasa Komisijai rūpīgi 
izvērtēt šā instrumenta efektivitāti un 
analizēt iespēju līdzīgu pieeju neizlietotiem 
ES budžeta līdzekļiem piemērot arī 
turpmāk;

Or.en

Grozījums Nr. 24
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka energoefektivitātes pasākumu 
finansēšanas instrumentu pārstrukturēšana 
ir novatorisks veids, kā finansēt klimatam 
labvēlīgus projektus; atzinīgi vērtē 

4. norāda, ka energoefektivitātes pasākumu 
finansēšanas instrumentu pārstrukturēšana 
ir novatorisks veids, kā finansēt klimatam 
labvēlīgus projektus; atzinīgi vērtē 
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centienus izveidot speciālu finanšu 
mehānismu, ar ko līdzekļus, kas piešķirti, 
lai īstenotu regulu par Eiropas enerģētikas 
programmu ekonomikas atveseļošanai 
(EEPEA), bet nav izlietoti, varētu izmantot 
energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas 
iniciatīvu atbalstam; prasa Komisijai rūpīgi 
izvērtēt šā instrumenta efektivitāti un 
analizēt iespēju līdzīgu pieeju neizlietotiem 
ES budžeta līdzekļiem piemērot arī 
turpmāk;

centienus izveidot speciālu finanšu 
mehānismu, ar ko līdzekļus, kas piešķirti, 
lai īstenotu regulu par Eiropas enerģētikas 
programmu ekonomikas atveseļošanai 
(EEPEA), bet nav izlietoti, varētu izmantot 
energoefektivitātes, atjaunīgās enerģijas un 
izejvielu iniciatīvu atbalstam; prasa 
Komisijai rūpīgi izvērtēt šā instrumenta 
efektivitāti un analizēt iespēju līdzīgu 
pieeju neizlietotiem ES budžeta līdzekļiem 
piemērot arī turpmāk;

Or.en

Grozījums Nr. 25
Vicky Ford

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Komisijas un dalībvalstu 
centienus rast inovatīvus veidus, kā veikt 
ieguldījumus Eiropas infrastruktūrā un 
kā sekmēt inovāciju; norāda uz EIB 
2010. gada 23. septembra piezīmēm 
ziņojumam par veiktajiem pasākumiem 
saistībā ar Eiropas Parlamenta rezolūciju, 
kas attiecas uz Eiropas Komisijas 
priekšlikumu ar finanšu instrumentu 
starpniecību par 10 vai 20 % palielināt ES 
budžetu, lai paplašinātu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru. Atzīst, ka publiskā sektora 
ieguldījumiem pēc iespējas jāpapildina un 
jāsekmē privātā sektora ieguldījumi, 
tomēr apzinās, ka īpašiem mērķiem 
paredzētu instrumentu izmantošana 
projektu finansēšanā var palielināt 
ārpusbilances pasīvus, kā arī palielināt 
Eiropas iestāžu, Eiropas Savienības vai 
dalībvalstu kapitāla vērtību, un uzskata, 
ka, īstenojot šādus pasākumus, ir jāatklāj 
pilnībā pārredzama informācija, iekļaujot 
atbilstīgas ieguldīšanas pamatnostādnes, 
riska pārvaldību, iedarbības robežvērtības, 
kontroles un uzraudzības procedūras, kas 
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jāīsteno demokrātiski atbildīgā veidā;

Or.en

Grozījums Nr. 26
Henri Weber

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa Komisijai rūpīgi apsvērt arī 
iespēju ieviest enerģētikas–klimata 
nodokli, ko iekasē pie ES robežām un kas 
ir vienāds ar ražošanas papildu 
izmaksām, ko rada ES centieni samazināt 
CO2 emisijas, vai pamatojoties uz 
ražojumu kopējo oglekļa emisijas ietekmi, 
ko rada transporta piesārņojums;

Or.fr

Grozījums Nr. 27
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju, Eiropas Investīciju 
banku un dalībvalstis izveidot 
energoefektivitātes un atjaunīgās
enerģijas fondu, kurā būtu apkopoti 
publiskā finansējuma līdzekļi un privātā 
sektora ieguldījumi, kas paredzēti 
dalībvalstu energoefektivitātes un 
atjaunīgās enerģijas projektu īstenošanai 
līdz 2020. gadam;

Or.ro
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Grozījums Nr. 28
Ivari Padar

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē iniciatīvu „ES projektu 
obligācijas”, ar kuru projektu uzņēmumi
sekmē savu izlaisto obligāciju 
kredītreitingus; „ES projektu obligācijas” 
varētu risināt tādas problēmas kā 
ieguldījumu trūkums un piekļuve 
finansējumam, piemēram, ES 
infrastruktūrā, tostarp enerģētikas 
infrastruktūrā;

Or.en

Grozījums Nr. 29
Ivari Padar

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina pārskatīt Enerģijas nodokļu 
sistēmas direktīvu, lai iekļautu 
pasākumus, kas mudina panākt lielākus 
enerģijas ietaupījumus, tādējādi ļaujot 
dalībvalstīm ne tikai ietaupīt  enerģijas 
izmaksas, bet arī ar tām saistīto sociālo 
kompensāciju izmaksas; aicina izveidot 
ES sistēmu, ar ko energotaupības 
projektiem paredz un nodrošina 
ilgtermiņa kredītus ar zemām procentu 
likmēm un finanšu instrumentus; mudina 
energotaupības projektu jomā īstenot 
kopienas mēroga lēmumu pieņemšanas 
pieeju;

Or.en
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Grozījums Nr. 30
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b norāda, cik svarīga ir 
energoefektivitāte, un attiecīgi mudina 
Komisiju un dalībvalstis efektīvi izmantot 
struktūrfondus, lai palielinātu ēku un jo 
īpaši dzīvojamo ēku energoefektivitāti; 
aicina efektīvi izmantot EIB un citu 
publiskā finansējuma iestāžu piešķirto 
finansējumu, kā arī nodrošināt 
koordinēšanu starp ES un valstu fondiem 
un citām palīdzības struktūrām, kas 
ieguldījumus varētu novirzīt 
energoefektivitātes jomā nolūkā sasniegt 
ES mērķus;

Or.ro

Grozījums Nr. 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju un Eiropas Centrālo 
banku konstatēt, vai dalībvalstīm tiek 
nodarīts morāls zaudējums saistībā ar 
sevišķi svarīgu infrastruktūras projektu 
finansēšanu, izmantojot ES projektu 
obligācijas vai eiroobligācijas, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu infrastruktūras 
projektiem;

Or.en
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Grozījums Nr. 32
Henri Weber

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b iesaka ieņēmumus sadalīt līdzīgi starp 
jaunattīstības valstīm paredzēto fondu un 
Eiropas pētniecības un attīstības jomām, 
piemēram, saistībā ar globālās sasilšanas 
mazināšanas pasākumiem;

Or.fr

Grozījums Nr. 33
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atgādina dalībvalstīm par iespēju 
piemērot samazinātas PVN likmes 
pakalpojumiem, ar kuriem piedāvā 
uzlabot un veicināt ēku energoefektivitāti; 

Or.ro

Grozījums Nr. 34
Anni Podimata

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina dalībvalstis nepieņemt 
vienpusējus pasākumus, kas ietekmē 
Eiropas nozaru konkurētspēju.

svītrots

Or.el
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Grozījums Nr. 35
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina dalībvalstis nepieņemt 
vienpusējus pasākumus, kas ietekmē
Eiropas nozaru konkurētspēju.

5. norāda uz bažām, ka vienpusēji klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumi var 
ietekmēt Eiropas nozaru konkurētspēju; 
tomēr atzīmē, ka saskaņā ar Komisijas 
informāciju (COM(2010)0265) tikai dažas 
nozares ir sevišķi atkarīgas no oglekļa 
emisiju pārvirzes, un uzskata, ka šo 
nozaru apzināšanai jāveic detalizēta 
sektorālā analīze; turklāt uzskata, ka 
resursu ekonomisks izlietojums un 
inovācija ekoloģisko tehnoloģiju jomā ir 
ļoti svarīga no konkurētspējas viedokļa.

Or.xm

Grozījums Nr. 36
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina dalībvalstis nepieņemt 
vienpusējus pasākumus, kas ietekmē 
Eiropas nozaru konkurētspēju.

5. uzskata, ka ikviena ES iniciatīva 
attiecībā uz finanšu darbību aplikšanu ar 
nodokli ir pienācīgi jāizvērtē, ņemot vērā 
tās ietekmi uz reālo ekonomiku no 
izmaksu un finanšu pieejamības viedokļa;
mudina dalībvalstis nepieņemt vienpusējus 
pasākumus, kas ietekmē Eiropas nozaru 
konkurētspēju.

Or.en
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Grozījums Nr. 37
Ivari Padar

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina dalībvalstis nepieņemt 
vienpusējus pasākumus, kas ietekmē 
Eiropas nozaru konkurētspēju.

5. mudina dalībvalstis nepieņemt 
vienpusējus pasākumus, kas ietekmē 
Eiropas nozaru konkurētspēju, vienlaikus 
atzīstot, ka vairākas dalībvalstis jau ir 
ieviesušas oglekļa nodokli.

Or.en

Grozījums Nr. 38
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka robežnoteikumu 
pielāgošanas pasākumi ļauj Eiropas un 
importētiem produktiem piemērot
vienādas un potenciāli augstas oglekļa 
emisijas prasības; uzskata, ka šis 
instruments īsteni un leģitīmi ietekmē 
tikai nelielu skaitu nozaru, kurās sevišķi 
jūtama oglekļa emisiju pārvirze, un tikai 
tad, ja papildus šim instrumentam rīko 
kvotu izsoli, un ir būtiski, lai to pieņemtu 
partnervalstis un lai tiktu ievēroti PTO 
noteikumi; 

Or.fr

Grozījums Nr. 39
Marian-Jean Marinescu

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

5.a atzinīgi vērtē Eiropas Investīciju 
bankas ziņojumu par izsoli, atbildot uz 
Eiropas Parlamenta 2010. gada 
23. septembra rezolūciju; mudina turpināt 
Eiropas Komisijas sadarbību ar Eiropas 
Investīciju banku saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu izstrādi 
inovatīvu finanšu instrumentu jomā, lai 
ar finanšu instrumentu starpniecību 
būtiski palielinātu ES budžeta izdevumus;

Or.en

Grozījums Nr. 40
Anni Podimata

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver būtisko ietekmi, kādu uz 
enerģētikas cenām un zemes izmantošanu 
atstāj finanšu spekulācijas ar tādām 
precēm kā izejvielas, gāze un pārtika un 
kāda ir tādai finanšu darījumu praksei kā 
datorizētā jeb augstfrekvences pārdošana; 
tāpēc uzskata, ka spekulatīvu darījumu 
aplikšana ar nodokli varētu būt nozīmīgs 
instruments, ar ko enerģētikas tirgū un 
zemes apsaimniekošanas jomā atjaunot 
pārredzamību un efektivitāti un tādējādi 
sasniegt ES galvenos energoefektivitātes 
un klimata pārmaiņu mērķus;

Or.en

Grozījums Nr. 41
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)



AM\834626LV.doc 23/25 PE450.834v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzinīgi vērtē G20 valstu saistības 
pārtraukt fosilās enerģijas subsīdijas un 
uzskata, ka šādam pasākumam, 
iespējams, piemīt milzīgs finansējuma 
potenciāls; šajā ziņā aicina ES uzņemties 
vadību starptautiskā mērogā un aicina 
Komisiju nekavējoties ierosināt grafiku 
subsīdiju atcelšanai ES, ņemot vērā, ka 
šajā procesā jāietver sociālo un 
industriālo aizsardzības pasākumu 
ieviešana;

Or.fr

Grozījums Nr. 42
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka ir jāizmanto inovatīvi 
finanšu instrumenti, lai atbalstītu 
publiskā un privātā sektora partnerības, 
un ka šie instrumenti jāparedz kā 
alternatīvas tiešiem valsts izdevumiem, lai 
palielinātu aizņemto līdzekļu īpatsvaru un 
novērstu tirgus kļūmes;

Or.en

Grozījums Nr. 43
Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina starptautisko pārvadājumu 
radītās klimata pārmaiņu izmaksas 
iekļaut to cenā, ieviešot nodokļus vai arī 
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izmantojot kvotu tirdzniecības shēmas, ar
ko iekasē maksas, un aicina ieņēmumus 
izmantot klimata pārmaiņu mazināšanas 
pasākumiem, jo īpaši jaunattīstības 
valstīs; atzinīgi vērtē plānoto aviācijas 
nozares iekļaušanu ES ETS un sagaida, 
ka Komisija 2011. gadā iesniegs līdzīgu 
iniciatīvu attiecībā uz jūras transporta 
nozari, spēkā stāšanos paredzot 
2013. gadā, ja līdz šim laikam nebūs 
izdevies ieviest starptautiskus noteikumus;

Or.fr

Grozījums Nr. 44
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atzīst, ka publiskā sektora 
ieguldījumiem pēc iespējas jāpapildina un 
jāveicina tie ieguldījumi, ko veic privātajā 
sektorā; tomēr norāda, ka īpašam mērķim 
paredzētu līdzekļu izmantošana projektu 
finansēšanai var radīt ārpusbilances 
pasīvus, kā arī palielināt Eiropas iestāžu, 
ES vai dalībvalstu kapitāla vērtību; 
uzskata, ka, īstenojot šādus pasākumus, ir 
jāatklāj pilnībā pārredzama informācija, 
iekļaujot atbilstīgas ieguldīšanas 
pamatnostādnes, riska pārvaldību, 
iedarbības robežvērtības, kontroles un 
uzraudzības procedūras, kas jāīsteno 
demokrātiski atbildīgā veidā;

Or.en

Grozījums Nr. 45
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.d atzinīgi vērtē nesen ieviestās 
pārrobežu eiroobligācijas un uzsver, ka šo 
instrumentu izmantošana jaunas 
infrastruktūras finansēšanai, īstenojot 
šādu solidāru pieeju, var nodrošināt 
efektīvu Eiropas pievienoto vērtību;

Or.en

Grozījums Nr. 46
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e aicina Komisiju un Eiropas Centrālo 
banku konstatēt, vai dalībvalstīm tiek 
nodarīts morāls zaudējums saistībā ar 
sevišķi svarīgu infrastruktūras projektu 
finansēšanu, izmantojot ES projektu 
obligācijas vai eiroobligācijas, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu infrastruktūras 
projektiem.

Or.en


