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Grozījums Nr. 1
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē ES un PLSP kopīgās 
rīcības programmas rezultātus un brīvās 
tirdzniecības nolīgumu, jo īpaši tādās 
kopīgo interešu jomās kā rūpniecība, 
enerģētika, pētniecība, izglītība, zinātne un 
tehnoloģija, IKT, investīciju un klimata 
pasākumi;

1. atzinīgi vērtē ES un PLSP kopīgās
rīcības programmas rezultātus, jo īpaši 
tādās kopīgo interešu jomās kā rūpniecība, 
enerģētika, pētniecība, izglītība, zinātne un 
tehnoloģija, IKT, investīciju un klimata 
pasākumi; cerams, ka šie rezultāti 
paātrinās brīvās tirdzniecības nolīguma 
parakstīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē ES un PLSP kopīgās 
rīcības programmas rezultātus un brīvās 
tirdzniecības nolīgumu, jo īpaši tādās 
kopīgo interešu jomās kā rūpniecība, 
enerģētika, pētniecība, izglītība, zinātne un 
tehnoloģija, IKT, investīciju un klimata 
pasākumi;

1. atzinīgi vērtē ES un PLSP kopīgās 
rīcības programmas pieņemšanu, jo īpaši 
pastiprinot sadarbību tādās kopīgo 
interešu jomās kā rūpniecība, enerģētika, 
pētniecība, izglītība, zinātne un 
tehnoloģija, IKT, investīciju un klimata 
pasākumi;

Or. en

Grozījums 3

Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ES un PLSP enerģētikas 
ekspertu grupas veikumu, jo īpaši dabas 
gāzes, energoefektivitātes un 
kodoldrošības jomā;

2. atzinīgi vērtē ES un PLSP enerģētikas 
ekspertu grupas veikumu, jo īpaši dabas 
gāzes, energoefektivitātes un videi 
draudzīgas enerģētikas jomā;

Or. en

Grozījums 4
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ņemot vērā klimata pārmaiņu 
izraisītās problēmas un enerģijas patēriņa 
pieaugumu abos šajos reģionos, aicina 
Komisiju uzskatīt energoefektivitāti par 
vienu no galvenajām attīstības jomām un 
veicināt sadarbību, risinot šādus ar 
energoefektivitāti saistītus jautājumus: 
mērķu noteikšana saistībā ar 
energotaupību, ēku energoefektivitāti, 
tādas koģenerācijas veicināšanu, kas 
balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu 
iekšējā enerģijas tirgū, ekodizainu, 
enerģijas tiešā patēriņa efektivitāti un 
energopakalpojumiem;

Or. en

Grozījums 5

Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

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

2.a atzinīgi vērtē videi draudzīgas 
enerģētikas tehnoloģiju tīkla projekta 
izveidi; jo īpaši augstu vērtē darbības, ko 
veic, lai atbalstītu tādas politikas izstrādi, 
kas veicina atjaunīgo energoresursu 
izmantošanu un energoefektivitāti;

Or. en

Grozījums 6

Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ar fosilā kurināmā palīdzību 
joprojām tiek apmierināta lielākā daļa ES 
enerģijas pieprasījuma; tomēr piezīmē, ka
ES naftas pieprasījumu ietekmē vairāki tādi 
faktori kā ES enerģētikas un klimata 
politika, piegādes izmaksas, cenu 
nestabilitāte un rūpniecības attīstība, kuru 
dēļ ilgstoši pastāv neskaidrības par 
turpmāko pieprasījumu un par dažādu 
līmeņu investīcijām ar nolūku attīstīt
ražošanas jaudas un saglabāt pastāvošos 
standartus;

3. norāda, ka ar fosilā kurināmā palīdzību 
patlaban tiek apmierināta lielākā daļa ES 
enerģijas pieprasījuma; tomēr piezīmē, ka 
ES paredzamo naftas pieprasījumu ietekmē 
vairāki tādi faktori kā ES enerģētikas un 
klimata politika, piegādes izmaksas, cenu 
nestabilitāte un rūpniecības attīstība, 
piemēram, saistībā ar energoefektivitāti 
un elektriskajiem transportlīdzekļiem,
kuru dēļ ilgstoši pastāv neskaidrības par 
turpmāko pieprasījumu un par dažādu 
līmeņu investīcijām ražošanas jaudās;

Or. en

Grozījums 7
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina kopīgu interešu vārdā, lai naftas 4. aicina kopīgu interešu vārdā, lai naftas 
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tirgu padarītu prognozējamāku, palielināt 
naftas un gāzes turpmākā pieprasījuma un 
piegādes scenāriju datu pārskatāmību; 
tāpēc atzinīgi vērtē Kopīgo naftas datu 
iniciatīvu;

tirgu padarītu prognozējamāku, palielināt 
naftas un gāzes turpmākā pieprasījuma un 
piegādes scenāriju datu pārskatāmību; 
tāpēc atzinīgi vērtē Kopīgo naftas datu 
iniciatīvu; uzskata, ka pēdējo gadu laikā 
novērotās naftas cenas svārstības tikai 
daļēji notikušas brīvā tirgus iespaidā, un 
aicina ES iestādes un Persijas līča 
Sadarbības padomi visu ieinteresēto 
personu interesēs pēc iespējas efektīvāk 
ierobežot spekulācijas izejvielu tirgos; 

Or. de

Grozījums 8

Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ļoti atzinīgi vērtē Apvienotās padomes 
apņemšanos pastiprināt sadarbību vides 
un klimta pārmaiņu jomā;

Or. en

Grozījums 9

Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka PLSP centieni palielināt dabas 
gāzes rezervju potenciālu un sašķidrinātās 
dabasgāzes nolīgums ar ES liecina par 
vēlmi dažādot energoresursu piegādes 
avotus un ceļus; tāpēc uzsver, ka ir svarīgi 
palielināt sašķidrinātās dabasgāzes 

5. atzīst, ka PLSP centieni palielināt dabas 
gāzes rezervju potenciālu un sašķidrinātās 
dabasgāzes nolīgums ar ES liecina par 
vēlmi dažādot energoresursu piegādes 
avotus un ceļus;
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eksportu uz ES un izveidot pārvada 
savienojumus ar PLSP vai nu tieši, vai 
savienojot tādus pastāvošos vai plānotos 
vadus kā AGP un Nabucco;

Or. en

Grozījums 10
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka PLSP centieni palielināt dabas 
gāzes rezervju potenciālu un sašķidrinātās 
dabasgāzes nolīgums ar ES liecina par 
vēlmi dažādot energoresursu piegādes 
avotus un ceļus; tāpēc uzsver, ka ir svarīgi 
palielināt sašķidrinātās dabasgāzes 
eksportu uz ES un izveidot pārvada 
savienojumus ar PLSP vai nu tieši, vai 
savienojot tādus pastāvošos vai plānotos 
vadus kā AGP un Nabucco;

5. atzīst, ka PLSP centieni palielināt dabas 
gāzes rezervju potenciālu un sašķidrinātās 
dabasgāzes nolīgums ar ES liecina par 
vēlmi dažādot energoresursu piegādes 
avotus un ceļus; tāpēc uzsver, ka ir svarīgi 
palielināt sašķidrinātās dabasgāzes 
eksportu uz ES, paredzot Dienvidu 
koridorā dabasgāzes sašķidrināšanas 
termināļus, un izveidot pārvada 
savienojumus ar PLSP vai nu tieši, vai 
savienojot tādus pastāvošos vai plānotos 
vadus kā AGP, Nabucco un ITGI;

Or. en

Grozījums 11
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Persijas līča Sadarbības 
padomes dalībvalstis turpmāk koordinēt 
gāzes sašķidrināšanu ar saviem Eiropas 
partneriem, lai sašķidrināto gāzi labāk 
integrētu Eiropas energoresursu 
piedāvājumā; uzsver, ka Persijas līča 
Sadarbības padome varētu izmantot gāzes 
sašķidrināšanu kā alternatīvu metodi lāpu 
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gāzes emisijas atmosfērā;

Or. en

Grozījums 12
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst ka potenciālā atjaunīgo 
energoresursu (saule un vējš) sinerģija un 
jaunā „tīro ogļu” tehnoloģija paver plašas 
tehnoloģiskās, rūpnieciskās un politiskās 
sadarbības iespējas starp ES un PLSP;

6. atzīst ka potenciālā atjaunīgo 
energoresursu — piemēram, saules, vēja, 
sadzīves atkritumu / notekūdeņu biomasas
— sinerģija un jaunā „tīro ogļu” 
tehnoloģija paver plašas tehnoloģiskās, 
rūpnieciskās un politiskās sadarbības 
iespējas starp ES un PLSP; uzsver, ka šā 
reģiona valstīs, kurās ir ļoti liels tiešais 
saules starojuma līmenis, ir jāpopularizē 
saules fotoelementu tehnoloģijas, kas 
pamatojas uz saules staru koncentrēšanu;

Or. en

Grozījums 13

Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst ka potenciālā atjaunīgo 
energoresursu (saule un vējš) sinerģija un 
jaunā „tīro ogļu” tehnoloģija paver plašas 
tehnoloģiskās, rūpnieciskās un politiskās 
sadarbības iespējas starp ES un PLSP;

6. atzīst ka potenciālā atjaunīgo 
energoresursu (saule un vējš) sinerģija  
paver plašas tehnoloģiskās, rūpnieciskās un 
politiskās sadarbības iespējas starp ES un 
PLSP;

Or. en
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Grozījums 14
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst ka potenciālā atjaunīgo 
energoresursu (saule un vējš) sinerģija un 
jaunā „tīro ogļu” tehnoloģija paver plašas 
tehnoloģiskās, rūpnieciskās un politiskās 
sadarbības iespējas starp ES un PLSP;

6. atzīst ka potenciālā atjaunīgo 
energoresursu (piemēram, saules un vēja)
sinerģija un jaunā „tīro ogļu” tehnoloģija 
paver plašas tehnoloģiskās, rūpnieciskās un 
politiskās sadarbības iespējas starp ES un 
PLSP;

Or. de

Grozījums 15

Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ES ir iespējas investēt PLSP 
enerģijas ražošanas jaudā, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas ražošanas, pārvades 
un savstarpējās savienojamības jomā;

7. uzsver, ka ES ir iespējas investēt PLSP 
enerģijas ražošanas jaudā, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas ražošanas, pārvades 
un savstarpējās savienojamības jomā; šajā 
sakarībā mudina turpināt sadarbību, 
īpašu uzmanību pievēršot elektrotīklu un 
viedtīklu tehnoloģiju apvienošanai; 

Or. en

Grozījums 16

Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

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

8.a aicina apvienot centienus, lai 
uzlabojot pārredzamību un atvasināto 
ārpusbiržas instrumentu tirdzniecības 
uzraudzību, novērstu spekulācijas ar 
izejmateriāliem un to cenu svārstības; 
šajā sakarība atzinīgi vērtē OPEC neseno 
aicinājumu pastiprināti kontrolēt 
atvasināto ārpusbiržas instrumentu 
tirdzniecību, kā arī Francijas centienus 
G-20 sarunās apspriest spekulācijas preču 
tirgū;

Or. en

Grozījums 17
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ir svarīgi veicināt sadarbību ar 
PLSP pētniecības un tehnoloģisko 
programmu jomā, īpašu uzmanību 
pievēršot uz zinātnes atziņām balstītai 
ražošanai tādās jomās kā atjaunīgie 
energoresursi, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, no naftas un gāzes atvasinātie 
produkti un energoefektivitāte;

9. uzsver, ka ir svarīgi veicināt sadarbību ar 
PLSP pētniecības un tehnoloģisko 
programmu jomā, īpašu uzmanību 
pievēršot uz zinātnes atziņām balstītai 
ražošanai tādās jomās kā atjaunīgie 
energoresursi, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, no naftas un gāzes atvasinātie 
produkti, energoefektivitāte, 
elektroenerģijas, siltuma vai 
transportlīdzekļiem paredzēta metāna 
ražošana, izmantojot notekūdeņu/ 
organisko sadzīves atkritumu anaerobo 
sadalīšanu; galvenais mērķis ir izveidot 
divpusēju sadarbību, kas paredz ne tikai 
tehnoloģijas nodošanu, bet arī 
izejmateriālu drošu un ilgtspējīgu piegādi;

Or. en
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Grozījums 18
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ir svarīgi veicināt sadarbību ar 
PLSP pētniecības un tehnoloģisko 
programmu jomā, īpašu uzmanību 
pievēršot uz zinātnes atziņām balstītai 
ražošanai tādās jomās kā atjaunīgie 
energoresursi, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, no naftas un gāzes atvasinātie 
produkti un energoefektivitāte;

9. uzsver, ka ir svarīgi veicināt sadarbību ar 
PLSP pētniecības un tehnoloģisko 
programmu jomā, īpašu uzmanību 
pievēršot uz zinātnes atziņām balstītai 
ražošanai tādās jomās kā atjaunīgie 
energoresursi, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, no naftas un gāzes atvasinātie 
produkti un energoefektivitāte; sagaida, ka 
Persijs līča Sadarbības padome iesaistīsies 
šajā sadarbībā tikpat aktīvi kā ES;

Or. de

Grozījums 19

Reinhard Bütikofer Verts/ALE Group vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ir svarīgi veicināt sadarbību ar 
PLSP pētniecības un tehnoloģisko 
programmu jomā, īpašu uzmanību 
pievēršot uz zinātnes atziņām balstītai 
ražošanai tādās jomās kā atjaunīgie 
energoresursi, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, no naftas un gāzes 
atvasinātie produkti un energoefektivitāte;

9. uzsver, ka ir svarīgi veicināt sadarbību ar 
PLSP pētniecības un tehnoloģisko 
programmu jomā, īpašu uzmanību 
pievēršot uz zinātnes atziņām balstītai 
ražošanai tādās jomās kā atjaunīgie 
energoresursi un energoefektivitāte;

Or. en
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Grozījums 20
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina par nepieciešamību PLSP 
studentiem un pasniedzējiem sniegt 
precīzāku informāciju par tādu ES 
apmaiņas programmu pastāvēšanu kā 
Erasmus Mundus; tāpēc mudina PLSP 
studentus un pasniedzējus piedalīties ES 
apmaiņas programmās, lai padziļinātu 
kultūru dialogu un uzlabotu savstarpējo 
sapratni;

10. atgādina par nepieciešamību PLSP, kā 
arī ES dalībvalstu studentiem un 
pasniedzējiem sniegt precīzāku informāciju 
par tādu ES apmaiņas programmu 
pastāvēšanu kā Erasmus Mundus; tāpēc 
mudina PLSP studentus un pasniedzējus 
piedalīties ES apmaiņas programmās, lai 
padziļinātu kultūru dialogu un uzlabotu 
savstarpējo sapratni;

Or. de

Grozījums 21
Paul Rübig

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina Eiropas Pētniecības padomi 
(EPP) un Eiropas Tehnoloģijas institūtu 
(ETI) ciešāk sadarboties ar Persijas līča 
Sadarbības padomi, lai veicinātu un 
stiprinātu abu reģionu zinātnisko dialogu 
un sadarbību šajā jomā;

Or. en

Grozījums 22
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina sekmēt ES atpazīstamības 11. aicina sekmēt ES atpazīstamības 
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uzlabošanas darbu, ko veic vienīgā 
delegācija visās sešās Persijas līča valstīs; 
tādēļ aizstāv ideju izveidot piecas jaunas 
delegācijas pārējās valstīs un atvērt piecus
jaunus birojus.

uzlabošanas darbu, ko veic vienīgā 
delegācija visās sešās Persijas līča valstīs; 
tādēļ aizstāv ideju izveidot jaunas 
delegācijas šajās valstīs un atvērt jaunus 
birojus tur, kur to uzskatīs par lietderīgu.

Or. de


