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Grozījums Nr. 1
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā Starptautiskās Enerģētikas 
aģentūras (IEA) scenāriji prognozē, ka 
līdz 2035. gadam ar enerģiju saistītas 
oglekļa emisijas pasaulē, visticamāk, 
pieaugs par 21 % virs 2008. gada līmeņa, 
ja valstis piesardzīgi īstenos savas 
Kopenhāgenas vienošanās ietvaros 
paustās apņemšanās, taču tas neļaus 
ierobežot globālo sasilšanu līdz 2°C; tā kā 
tiek uzskatīts, ka ESAO neietilpstošās 
valstis veido visu prognozēto emisiju 
pieaugumu pasaulē [1];
[1] Starptautiskās Enerģētikas aģentūras 
(IEA) 2010. gada 9. novembra ziņojums 
„Pasaules enerģētikas perspektīvas 
2010. gadam”.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
A.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.b tā kā saskaņā ar IEA datiem ES veido 
tikai 13 % daļu no CO2 emisijām pasaulē;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
A.c apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.c tā kā saskaņā ar Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) direktīvu 
ETS ir rentabli un ekonomiski efektīvi 
jāsekmē siltumnīcefekta gāzu (SEG) 
emisiju samazināšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
1. iedaļa (jauna) (pirms 1. punkta)

Atzinuma projekts Grozījums

Rūpniecības politikas aspekti

Or. en

Grozījums Nr. 5
Yannick Jadot, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un darbaspēka pārvietošanos; 
norāda, ka IKP zaudējumi paši par sevi 
jāuzskata par cenu, kas apdraud 
rūpniecības investīciju potenciālu; brīdina 
par vispārīgu secinājumu, ka ekonomikas 
krīzes ietekmē emisiju samazināšana ir 

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
svarīgu rūpnieciskās ražošanas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un bezdarbu, kas apdraud 
rūpniecības investīciju potenciālu; tomēr 
uzsver, ka ir arī samazinājies to investīciju 
apjoms, kas vajadzīgas, lai sasniegtu 20 % 
SEG mērķi, un norāda, ka iekārtas gūst 
labumu no pārpalikušajām kvotām, kuru 
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kļuvusi lētāka; tirgus vērtība lēšama miljardos euro;

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lena Ek, Fiona Hall ALDE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un darbaspēka pārvietošanos; 
norāda, ka IKP zaudējumi paši par sevi 
jāuzskata par cenu, kas apdraud 
rūpniecības investīciju potenciālu; brīdina 
par vispārīgu secinājumu, ka ekonomikas 
krīzes ietekmē emisiju samazināšana ir 
kļuvusi lētāka;

1. uzsver, ka, lai gan ekonomikas krīze ir 
izraisījusi rūpnieciskās ražošanas spējas un
ekonomikas izaugsmes lejupslīdi, kā arī 
bezdarbu, ekonomikas krīzes ietekmē 
emisiju samazināšana ir kļuvusi lētāka;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un darbaspēka pārvietošanos; 
norāda, ka IKP zaudējumi paši par sevi 
jāuzskata par cenu, kas apdraud 
rūpniecības investīciju potenciālu; brīdina 
par vispārīgu secinājumu, ka ekonomikas 
krīzes ietekmē emisiju samazināšana ir 

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un darbaspēka pārvietošanos; 
norāda, ka izrietošo emisiju samazinājumu 
nedrīkst interpretēt kā zīmi, ka ES ir uz 
pareizā ceļa, lai sasniegtu emisiju 
samazināšanas mērķi;
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kļuvusi lētāka;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Matthias Groote

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un darbaspēka pārvietošanos; 
norāda, ka IKP zaudējumi paši par sevi 
jāuzskata par cenu, kas apdraud 
rūpniecības investīciju potenciālu; brīdina 
par vispārīgu secinājumu, ka ekonomikas 
krīzes ietekmē emisiju samazināšana ir 
kļuvusi lētāka;

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un daudzu darba vietu
pārvietošanos vai zudumu; norāda, ka IKP 
zaudējumi paši par sevi jāuzskata par cenu, 
kas apdraud rūpniecības investīciju 
potenciālu; norāda, ka nevar vispārīgi 
pieņemt, ka ekonomikas krīzes ietekmē 
emisiju samazināšana ir kļuvusi lētāka;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un darbaspēka pārvietošanos; 
norāda, ka IKP zaudējumi paši par sevi 
jāuzskata par cenu, kas apdraud 
rūpniecības investīciju potenciālu; brīdina 
par vispārīgu secinājumu, ka ekonomikas
krīzes ietekmē emisiju samazināšana ir 
kļuvusi lētāka;

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un darbaspēka pārvietošanos; 
norāda, ka IKP zaudējumi paši par sevi 
jāuzskata par cenu, kas apdraud 
rūpniecības investīciju potenciālu; 
salīdzinot ar ierastas uzņēmējdarbības 
scenāriju, secina, ka krīzes ietekmē ir 
samazinājušās emisijas un samazinājies 
enerģijas patēriņš;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes 
lejupslīdi un darbaspēka pārvietošanos; 
norāda, ka IKP zaudējumi paši par sevi 
jāuzskata par cenu, kas apdraud 
rūpniecības investīciju potenciālu; brīdina 
par vispārīgu secinājumu, ka ekonomikas 
krīzes ietekmē emisiju samazināšana ir 
kļuvusi lētāka;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 11
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Ķīna ir pasaules vadošā 
valsts vēja parku uzstādīšanas jomā, ka 
Ķīnas un Indijas vēja turbīnu ražotāji ir 
starp desmit vadošajiem šādu turbīnu 
ražotājiem, kā arī ka Ķīna un Taivāna 
pašlaik ražo lielāko daļu no fotoelementu 
paneļiem, ko pārdod starptautiskajā tirgū; 
aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
pasākumus, lai Eiropas Savienībā 
veicinātu šo tehnoloģiju un jaunu 
inovatīvu tehnoloģiju ekoloģiski efektīvu 
izstrādi un ražošanu, kas vajadzīgs, lai 
sasniegtu tālejošos mērķus attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
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samazināšanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas 
saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras 
pazīmes, ka pašreizējie ES klimata 
politikas noteikumi, piemēram, emisiju 
kvotu tirdzniecības shēma (ETS) jau 
izraisa ražošanas pārvietošanos un pauž 
bažas, ka oglekļa cenu palielināšanās 
saasinās šo tendenci;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 13
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas 
saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras 
pazīmes, ka pašreizējie ES klimata 
politikas noteikumi, piemēram, emisiju 
kvotu tirdzniecības shēma (ETS) jau 
izraisa ražošanas pārvietošanos un pauž 
bažas, ka oglekļa cenu palielināšanās 
saasinās šo tendenci;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Matthias Groote

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas 
saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras 
pazīmes, ka pašreizējie ES klimata 
politikas noteikumi, piemēram, emisiju 
kvotu tirdzniecības shēma (ETS) jau 
izraisa ražošanas pārvietošanos un pauž 
bažas, ka oglekļa cenu palielināšanās 
saasinās šo tendenci;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 15
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas 
saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras 
pazīmes, ka pašreizējie ES klimata 
politikas noteikumi, piemēram, emisiju 
kvotu tirdzniecības shēma (ETS) jau 
izraisa ražošanas pārvietošanos un pauž 
bažas, ka oglekļa cenu palielināšanās 
saasinās šo tendenci;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas 
saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras 
pazīmes, ka pašreizējie ES klimata 
politikas noteikumi, piemēram, emisiju 
kvotu tirdzniecības shēma (ETS) jau 
izraisa ražošanas pārvietošanos un pauž 
bažas, ka oglekļa cenu palielināšanās 
saasinās šo tendenci;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas 
saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras 
pazīmes, ka pašreizējie ES klimata 
politikas noteikumi, piemēram, emisiju 
kvotu tirdzniecības shēma (ETS) jau 
izraisa ražošanas pārvietošanos un pauž 
bažas, ka oglekļa cenu palielināšanās 
saasinās šo tendenci;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas 
saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras pazīmes, 
ka pašreizējie ES klimata politikas 
noteikumi, piemēram, emisiju kvotu 
tirdzniecības shēma (ETS) jau izraisa 
ražošanas pārvietošanos un pauž bažas, ka 
oglekļa cenu palielināšanās saasinās šo 
tendenci;

2. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas 
saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras pazīmes, 
ka pašreizējie ES klimata politikas 
noteikumi, piemēram, emisiju kvotu 
tirdzniecības shēma (ETS), jau izraisa 
ražošanas pārvietošanos, un pauž bažas, ka 
oglekļa cenu palielināšanās saasinās šo 
tendenci, it sevišķi tajās dalībvalstīs, kurās 
ir lejupslīde un kuras īsteno striktas 
ekonomikas stabilitātes programmas;

Or. el

Grozījums Nr. 19
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ETS ir sevi apliecinājusi 
kā neefektīvu instrumentu saistībā ar 
emisiju samazināšanu, un aicina 
Komisiju un dalībvalstis novērtēt un 
ieviest jaunus instrumentus, kas veicina 
„zaļās” nozares, uzlabotu 
energoefektivitāti un resursu efektīvu 
izmantošanu;

Or. ro
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Grozījums Nr. 20
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju pārskatīt ES ETS 
direktīvu, kas ietilpst ES klimata un 
enerģētikas tiesību aktu kopumā 
laikposmam līdz 2020. gadam, par kuru 
vienojās 2008. gada decembrī, lai līdz 
2020. gadam nodrošinātu siltumnīcefekta 
gāzu 20 % samazinājumu zem 1990. gada 
līmeņa;

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
2. iedaļa (jauna) (pirms 3. punkta)

Atzinuma projekts Grozījums

Enerģētikas politikas aspekti

Or. en

Grozījums Nr. 22
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka novēloti ieguldījumi zemas oglekļa 
emisijas energotehnoloģijās radīs lielākas 
izmaksas vēlākos posmos; uzskata, ka, ja 
jāsasniedz 2050. gada ilgtermiņa mērķis, 

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka novēloti ieguldījumi zemas oglekļa 
emisijas energotehnoloģijās radīs lielākas 
izmaksas vēlākos posmos; ņem vērā 
Eiropas vadošo komunālo pakalpojumu 
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kā to Eiropadome vēlreiz apstiprināja 
2011. gada 4. februārī, ES jāpaātrina tās 
centieni arī pēc sasniegtā 20 % emisiju 
samazinājuma 2020. gadā; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas nodomu noteikt skaidras 
trajektorijas, lai ekonomiski visefektīvāk 
sasniegtu ilgtermiņa mērķus;

uzņēmumu izpilddirektoru kopējo 
deklarāciju, kurā Eiropas Savienību 
aicina pāriet uz 25 % samazinājumu 
mērķi; uzskata, ka, ja jāsasniedz 
2050. gada ilgtermiņa mērķis attiecībā uz 
iekšējo samazinājumu 80–95 % apmērā, 
kā atzinusi Eiropadome un apstiprināts 
Komisijas Ekonomikas ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050. gada plānā, 
ES jāpaātrina tās centieni arī pēc sasniegtā 
vismaz 25 % iekšējā emisiju samazinājuma 
2020. gadā; tādēļ pieprasa Komisijai
ierosināt priekšlikumu par saistošiem 
samazinājuma mērķiem laikposmam pēc 
2020. gada saskaņā ar trajektorijām, kas 
norādītas Ekonomikas ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050. gada plānā 
un paredzētas, lai ekonomiski visefektīvāk 
sasniegtu ilgtermiņa mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka novēloti ieguldījumi zemas oglekļa 
emisijas energotehnoloģijās radīs lielākas 
izmaksas vēlākos posmos; uzskata, ka, ja 
jāsasniedz 2050. gada ilgtermiņa mērķis, 
kā to Eiropadome vēlreiz apstiprināja 
2011. gada 4. februārī, ES jāpaātrina tās 
centieni arī pēc sasniegtā 20 % emisiju 
samazinājuma 2020. gadā; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas nodomu noteikt skaidras 
trajektorijas, lai ekonomiski visefektīvāk 
sasniegtu ilgtermiņa mērķus;

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka novēloti ieguldījumi emisiju 
samazināšanā radīs lielākas izmaksas 
vēlākos posmos; uzsver pētījumus, kas 
parāda, ka, lai ES ekonomiski efektīvi 
sasniegtu 2050. gada ilgtermiņa mērķi, kā 
to Eiropadome vēlreiz apstiprināja 
2011. gada 4. februārī, nepietiek tikai ar
20 % emisiju samazinājumu 2020. gadā; 
tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
noteikt skaidras trajektorijas, lai 
ekonomiski visefektīvāk sasniegtu 
ilgtermiņa mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Matthias Groote

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka novēloti ieguldījumi zemas oglekļa 
emisijas energotehnoloģijās radīs lielākas 
izmaksas vēlākos posmos; uzskata, ka, ja 
jāsasniedz 2050. gada ilgtermiņa mērķis, 
kā to Eiropadome vēlreiz apstiprināja 
2011. gada 4. februārī, ES jāpaātrina tās 
centieni arī pēc sasniegtā 20 % emisiju 
samazinājuma 2020. gadā; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas nodomu noteikt skaidras 
trajektorijas, lai ekonomiski visefektīvāk 
sasniegtu ilgtermiņa mērķus;

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka jebkāda kavēšanās saistībā ar 
ieguldījumiem CO2 emisiju samazināšanā 
radīs lielākas izmaksas vēlākos posmos; 
uzskata, ka, ja jāsasniedz 2050. gada 
ilgtermiņa mērķis, kā to Eiropadome 
vēlreiz apstiprināja 2011. gada 4. februārī, 
ES jāpaātrina tās centieni arī pēc sasniegtā 
20 % emisiju samazinājuma 2020. gadā; 
tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
noteikt skaidras trajektorijas, lai 
ekonomiski visefektīvāk sasniegtu 
ilgtermiņa mērķus;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka novēloti ieguldījumi zemas oglekļa 
emisijas energotehnoloģijās radīs lielākas 
izmaksas vēlākos posmos; uzskata, ka, ja 
jāsasniedz 2050. gada ilgtermiņa mērķis, 
kā to Eiropadome vēlreiz apstiprināja 
2011. gada 4. februārī, ES jāpaātrina tās 
centieni arī pēc sasniegtā 20 % emisiju 
samazinājuma 2020. gadā; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas nodomu noteikt skaidras 

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka novēloti ieguldījumi zemas oglekļa 
emisijas energotehnoloģijās radīs lielākas 
izmaksas vēlākos posmos; uzskata, ka, ja 
jāsasniedz 2050. gada ilgtermiņa mērķis, 
kā to Eiropadome vēlreiz apstiprināja 
2011. gada 4. februārī, ES jāpaātrina tās 
centieni; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu noteikt skaidras trajektorijas, lai 
ekonomiski visefektīvāk sasniegtu 
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trajektorijas, lai ekonomiski visefektīvāk 
sasniegtu ilgtermiņa mērķus;

ilgtermiņa mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka novēloti ieguldījumi zemas oglekļa 
emisijas energotehnoloģijās radīs lielākas 
izmaksas vēlākos posmos; uzskata, ka, ja 
jāsasniedz 2050. gada ilgtermiņa mērķis, 
kā to Eiropadome vēlreiz apstiprināja 
2011. gada 4. februārī, ES jāpaātrina tās 
centieni arī pēc sasniegtā 20 % emisiju 
samazinājuma 2020. gadā; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas nodomu noteikt skaidras 
trajektorijas, lai ekonomiski visefektīvāk 
sasniegtu ilgtermiņa mērķus;

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, 
ka novēloti ieguldījumi zemas oglekļa 
emisijas energotehnoloģijās radīs lielākas 
izmaksas vēlākos posmos; uzskata, ka, ja 
jāsasniedz 2050. gada ilgtermiņa mērķis, 
kā to Eiropadome vēlreiz apstiprināja 
2011. gada 4. februārī, ES jāpaātrina tās 
centieni arī pēc sasniegtā 20 % emisiju 
samazinājuma 2020. gadā; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas nodomu noteikt skaidras 
trajektorijas, lai ekonomiski visefektīvāk 
un visrentablāk sasniegtu ilgtermiņa 
mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā” (COM(2011)0112) 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 25 % 
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samazinājums 2020. gadā ir ekonomiski 
visefektīvākais mērķis un ka šo mērķi var 
sasniegt, pilnībā īstenojot mērķi attiecībā 
uz energoefektivitātes uzlabošanu par 
20 %;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 
mērķa samazināt enerģijas patēriņu par 
20 %, jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības 
un mērķtiecības;

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 
mērķa samazināt enerģijas patēriņu par 
20 %, jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības 
un mērķtiecības; pilnībā atbalsta 
secinājumus saskaņā ar nesenajiem 
Komisijas paziņojumiem „2011. gada 
energoefektivitātes plāns” 
(COM(2011)0109) un „Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā” (COM(2011)0112), proti, ka 
energoefektivitātes politikas virzieni ir 
līdzeklis, ar kura palīdzību var turpināt 
samazināt oglekļa dioksīda emisijas; pauž 
nožēlu, ka energoefektivitātei nepiešķīra 
augstu prioritāti, kad Eiropadome 
2011. gada 4. februārī apsprieda 
enerģētikas prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Adam Gierek

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 
mērķa samazināt enerģijas patēriņu par 
20 %, jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības 
un mērķtiecības;

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 
mērķa uzlabot energoefektivitāti par 20 %, 
jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības un 
mērķtiecības; norāda, ka 20 % 
efektivitātes uzlabojums nenozīmē, ka 
attiecīgi samazināsies enerģijas patēriņš 
uz iedzīvotāju;

Or. pl

Grozījums Nr. 30
Anni Podimata

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 
mērķa samazināt enerģijas patēriņu par 
20 %, jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības 
un mērķtiecības;

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 
mērķa samazināt enerģijas patēriņu par 
20 %, jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības 
un mērķtiecības; uzskata, ka saistoši 
energoefektivitātes pasākumi jāpapildina 
ar saistošu mērķi attiecībā uz 
energoefektivitāti par vismaz 20 % līdz 
2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 
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mērķa samazināt enerģijas patēriņu par 
20 %, jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības 
un mērķtiecības;

mērķa samazināt enerģijas patēriņu par 
20 %, jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības 
un mērķtiecības, kā arī tādēļ, ka mērķis 
nav saistošs;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 
mērķa samazināt enerģijas patēriņu par 
20 %, jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības 
un mērķtiecības;

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar 
plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no 
mērķa samazināt enerģijas patēriņu par 
20 %, jo Eiropas Komisijai un daļai 
dalībvalstu trūkst apņēmības un 
mērķtiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a vērš uzmanību uz to, ka ES un 
dalībvalstis nav veikušas pietiekamus 
ieguldījumus CO2 emisiju samazināšanā 
un energoefektivitātes palielināšanā 
celtniecības un transporta nozarē; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka 
pasākumi ēku un pilsētas apkures un 
dzesēšanas sistēmu energoefektivitātes 
palielināšanai saņem lielāku finansējumu 
gan pēc pašreizējās finanšu shēmas 
pārskatīšanas, gan saskaņā ar 
turpmākiem finanšu plāniem;
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Or. ro

Grozījums Nr. 34
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju un dalībvalstis — lai 
samazinātu piesārņojumu transporta 
nozarē — piešķirt prioritāti ieguldījumam
Eiropas viedajā elektrotīklā, kas izmanto 
vietējā un reģionālā līmenī saražotu 
enerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem un kas palīdz attīstīt 
infrastruktūru, kura vajadzīga 
elektriskajiem transportlīdzekļiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c vērš uzmanību uz to, ka pašreizējā 
20 % mērķa pamatā ir energoavotu 
sadalījums, kas dažās dalībvalstīs ietver 
kodolenerģiju; atzinīgi vērtē Komisijas 
lēmumu kodolspēkstacijām ES teritorijā 
piemērot stresa testus, lai varētu pieņemt 
pasākumus, kas vajadzīgi to drošuma 
garantēšanai; uzskata, ka dažu 
dalībvalstu lēmums slēgt dažus esošos 
kodolreaktorus, un palielināts ieguldījums 
jaunu kodolspēkstaciju celtniecībā varētu 
likt dažām dalībvalstīm pārskatīt valsts 
pasākumus, kas pieņemti, lai sasniegtu 
pašreiz noteikto 20 % mērķi;
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Or. ro

Grozījums Nr. 36
Anni Podimata

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā;

5. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar nesen 
iesniegtajiem valsts rīcības plāniem 
atjaunojamo energoresursu jomā ES 
gatavojas sasniegt tās 2020. gada mērķi 
atjaunojamo energoresursu jomā; brīdina, 
ka mērķu reāla sasniegšana ir atkarīga no 
rīcības plānu striktas īstenošanas, un 
aicina Komisiju cieši uzraudzīt 
īstenošanu, kā arī vajadzības gadījumā 
veikt novēršanas pasākumus; pauž bažas 
par iespējamo turpmāku ieguldījumu 
samazinājumu atjaunojamos 
energoresursos nestabilas ieguldījumu 
vides dēļ laikposmā pēc 2020. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā;

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā, ko saskaņā ar 
Komisijas sacīto varētu pārsniegt, ja 
dalībvalstis pilnībā īstenos savus valsts 
rīcības plānus atjaunojamo energoresursu 
jomā un ja tiks uzlaboti finansēšanas 
instrumenti; uzsver, ka tomēr ir vajadzīga 
atjaunojamo energoresursu labāka 
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integrācija Eiropas vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Matthias Groote

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi 
atjaunojamo energoresursu jomā;

5. aicina ES piemērot lielākus centienus, 
lai līdz 40 % palielinātu atjaunojamo 
energoresursu daļu elektroenerģijas 
nozarē līdz 2020. gadam un lai izveidotu 
nosacījumus viedajiem tīkliem ar mērķi 
nodrošināt aizvien decentralizētāku 
enerģijas ražošanu; uzsver, ka, lai to 
sasniegtu, vairāk jāiegulda 
energoinfrastruktūras projektos;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā;

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā, bet uzsver, ka 
Komisijai ir nekavējoties jāuzrauga plānu 
reālā īstenošana dalībvalstīs, lai 
nodrošinātu, ka patiesi tiek panākts 
plānotais progress;

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā;

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā; norāda, ka vajadzīgi 
lielāki centieni, lai sasniegtu atjaunojamo 
energoresursu efektīvu un plašu ieviešanu 
konkurētspējīgākā un integrētākā ES 
enerģijas tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā;

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā; aicina palielināt 
juridiski saistošu atjaunojamo 
energoresursu mērķi no 20 % uz 30 % līdz 
2020. gadam un uz 45 % līdz 
2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Marisa Matias, Yannick Jadot

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas 
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sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā;

sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā; lai gan norāda, ka šie 
mērķi vairāk jāvērš uz energoefektivitāti 
un energoietaupījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka vairāku tirgus un 
regulatīvu ierobežojumu dēļ ES joprojām 
netiek izmantotas daudzas 
energoietaupījumu iespējas; aicina 
noteikt mērķus attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, kā arī 
veicināt produktu standartus, kas 
jānosaka energoefektīviem produktiem un 
transportlīdzekļiem, un ekoloģiski 
atbildīgu valsts iepirkumu;

Or. lt

Grozījums Nr. 44
Matthias Groote

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu, ka ES pārāk maz iegulda 
bezoglekļa un zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijās, izņemot kodolenerģiju, lai 
gan Eiropas uzņēmumi šajā jomā ir 
vadošie un ir paļāvušies uz to, ka saņems 
subsīdijas;

Or. de
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Grozījums Nr. 45
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtas elektroenerģijas 
iekļaušanā; atzinīgi vērtē darbu, ko veikusi 
darba grupa „viedo” skaitītāju jomā, un 
aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
iesniegt vairākus ieteikumus;

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtas elektroenerģijas 
iekļaušanā; atzinīgi vērtē darbu, ko veikusi 
darba grupa „viedo” skaitītāju jomā, un 
aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
iesniegt vairākus ieteikumus; atgādina 
Parlamenta aicinājumu kā politikas mērķi 
noteikt to, lai 50 % Eiropas 
mājsaimniecību līdz 2015. gadam tiktu 
aprīkoti ar „viedajiem” skaitītājiem [1];
[1] Eiropas Parlamenta 2010. gada 
5. maijs rezolūcija par jaunas digitālās 
programmas izstrādi Eiropai —  pāreja 
no i2010 uz digital.eu (2009/2225(INI))

Or. en

Grozījums Nr. 46
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no 
atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 
elektroenerģijas iekļaušanā; atzinīgi vērtē 
darbu, ko veikusi darba grupa „viedo” 
skaitītāju jomā, un aicina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk iesniegt vairākus 
ieteikumus;

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no 
atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 
elektroenerģijas iekļaušanā; atzinīgi vērtē
darbu, ko veikusi darba grupa „viedo” 
skaitītāju jomā, un Eiropas 
Standartizācijas komitejas (CEN), 
Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas 
komitejas (CENELEC) un Eiropas 
Telekomunikāciju standartu institūta 
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(ETSI) 2009. gada 12. martā izdoto 
standartizācijas mandātu Nr. 441 
mērinstrumentu jomā, lai izstrādātu 
atvērtu arhitektūru, un aicina Komisiju 
pēc iespējas drīzāk iesniegt vairākus 
ieteikumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 47
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no 
atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 
elektroenerģijas iekļaušanā; atzinīgi vērtē 
darbu, ko veikusi darba grupa „viedo” 
skaitītāju jomā, un aicina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk iesniegt vairākus 
ieteikumus;

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no 
atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 
elektroenerģijas iekļaušanā; atzinīgi vērtē 
darbu, ko veikusi darba grupa „viedo” 
skaitītāju jomā, un aicina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk iesniegt vairākus 
ieteikumus, lai tos pilnībā izmantotu, 
īpašu nozīmi attiecinot uz standartu 
izstrādi un „viedo” skaitītāju potenciālu 
attiecībā uz energoietaupījumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 48
Adam Gierek

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no 
atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 
elektroenerģijas iekļaušanā; atzinīgi vērtē 
darbu, ko veikusi darba grupa „viedo” 

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no dažādiem 
resursiem, tostarp atjaunojamiem 
energoresursiem, iegūtas elektroenerģijas 
iekļaušanā; atzinīgi vērtē darbu, ko veikusi 
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skaitītāju jomā, un aicina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk iesniegt vairākus 
ieteikumus;

darba grupa „viedo” skaitītāju jomā, un 
aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
iesniegt vairākus ieteikumus;

Or. pl

Grozījums Nr. 49
Anni Podimata

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtas elektroenerģijas 
iekļaušanā; atzinīgi vērtē darbu, ko veikusi 
darba grupa „viedo” skaitītāju jomā, un 
aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
iesniegt vairākus ieteikumus;

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” 
skaitītāju būtisko nozīmi no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtas elektroenerģijas 
iekļaušanā; atzinīgi vērtē darbu, ko veikusi 
darba grupa „viedo” skaitītāju jomā, un 
aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
iesniegt vairākus ieteikumus un tiesību 
aktu priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas (IKT) varētu 
uzlabot sauszemes transporta veidus, kā 
arī veicināt drošākus, viedākus un 
„zaļākus” transportlīdzekļus Eiropā; 
atkārto nozīmi, kas piemīt Digitālajai 
programmai, kurā jāpiešķir prioritāte 
viedu transportlīdzekļu ekoloģiskajam 
potenciālam, kā arī pētniecības un 
izstrādes izmēģinājuma projektiem V2V 
un V2R ierīcēm;
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Or. en

Grozījums Nr. 51
Arturs Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka, kā uzsvērts Eiropadomes 
2011. gada 4. februāra secinājumos, līdz 
ne vēlāk kā 2012. gadam jāpieņem 
tehniskie standarti viedajiem tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver neatliekamo vajadzību pielāgot 
IKT standartizācijas politiku tirgus 
tendencēm, kam nepieciešama 
savietojamība, tādējādi sekmējot darba 
paātrināšanu pie tehniskajiem 
standartiem attiecībā uz elektriskajiem 
transportlīdzekļiem un viedajiem tīkliem, 
kā arī skaitītājiem, lai šo darbu pabeigtu 
līdz 2012. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Marisa Matias, Yannick Jadot

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka jaunu infrastruktūras projektu 
atļauju piešķiršanas procedūru paātrināšana 
ir būtisks priekšnoteikums tam, lai laikus 
sasniegtu Eiropas enerģijas un klimata 
mērķus;

7. norāda, ka jaunu infrastruktūras projektu 
atļauju piešķiršanas procedūru paātrināšana 
ir būtisks priekšnoteikums tam, lai laikus 
sasniegtu Eiropas enerģijas un klimata 
mērķus; uzsver, ka jauniem 
infrastruktūras projektiem jāatbilst 
klimata un vides mērķiem, kā arī jābūt 
saskaņā ar ES ilgtermiņa enerģētikas 
politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Anni Podimata

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka jaunu infrastruktūras 
projektu atļauju piešķiršanas procedūru 
paātrināšana ir būtisks priekšnoteikums 
tam, lai laikus sasniegtu Eiropas enerģijas 
un klimata mērķus;

7. norāda, ka jaunu infrastruktūras 
projektu, kuros uzsver inovācijas un 
energoefektivitāti, atļauju piešķiršanas 
procedūru paātrināšana ir būtisks 
priekšnoteikums tam, lai laikus sasniegtu 
Eiropas enerģijas un klimata mērķus;

Or. el

Grozījums Nr. 55
Arturs Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka jaunu infrastruktūras projektu 
atļauju piešķiršanas procedūru paātrināšana 
ir būtisks priekšnoteikums tam, lai laikus 
sasniegtu Eiropas enerģijas un klimata 

7. norāda, ka jaunu infrastruktūras projektu 
atļauju piešķiršanas procedūru paātrināšana 
un jaunu finansēšanas veidu rašana ir 
būtisks priekšnoteikums tam, lai laikus 
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mērķus; sasniegtu Eiropas enerģijas un klimata 
mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzinīgi vērtē vienošanos par Eiropas 
Atjaunošanas programmas (enerģētikas 
projekti) nesadalīto līdzekļu izmantošanu, 
lai izveidotu mērķtiecīgu finanšu 
instrumentu ar mērķi atbalstīt ilgtspējīgas 
enerģētikas iniciatīvas vietējā un 
reģionālā līmenī; aicina cieši uzraudzīt šo 
instrumentu, lai novērtētu, vai šāda veida 
finansējumu varētu izmantot kā paraugu 
turpmākiem instrumentiem, ar kuriem 
finansētu ilgtspējīgus un zemu oglekļa 
emisiju ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b pauž nožēlu par to, ka enerģijas cenu 
subsidēšana un ierobežojumu un kvotu 
nepiemērošana CO2 emisijām dažām
valstīm rada salīdzinošas priekšrocības; 
uzsver, ka, ņemot vērā to, ka šo valstu 
CO2 emisijas ir neierobežotas un līdz ar to 
lētākas, tās varētu būt mazāk motivētas 
pievienoties daudzpusējam klimata 
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pārmaiņu nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
3. iedaļa (jauna) (pirms 8. punkta)

Atzinuma projekts Grozījums

Pētniecības un inovācijas aspekti

Or. en

Grozījums Nr. 59
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka pētījumiem paredzēto 
izdevumu mērķi — 3 % no IKP — veido 
privāto (2 %) un valsts (1 %) izdevumu 
īpatsvars; norāda, ka joprojām ir zināmas 
problēmas sasniegt 3 % mērķi, jo sevišķi 
pētījumiem paredzēto privāto izdevumu 
jomā; norāda, ka saistību trūkums 
pētniecības finansējuma jomā nelabvēlīgi 
ietekmē klimatam draudzīgu tehnoloģiju 
izstrādi;

8. norāda, ka pētījumiem paredzēto 
izdevumu mērķi — 3 % no IKP — veido 
privāto (2 %) un valsts (1 %) izdevumu 
īpatsvars; norāda, ka joprojām ir zināmas 
problēmas sasniegt 3 % mērķi, jo sevišķi 
pētījumiem paredzēto privāto izdevumu 
jomā; norāda, ka saistību trūkums 
pētniecības finansējuma jomā nelabvēlīgi 
ietekmē klimatam draudzīgu tehnoloģiju 
izstrādi, un aicina noteikt obligātu 
saistošu starpposma mērķi valsts un 
privātam pētniecības finansējumam 
1,5 % apmērā no IKP līdz 2015. gadam;

Or. el
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Grozījums Nr. 60
Adam Gierek

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka pētījumiem paredzēto 
izdevumu mērķi — 3 % no IKP — veido 
privāto (2 %) un valsts (1 %) izdevumu 
īpatsvars; norāda, ka joprojām ir zināmas 
problēmas sasniegt 3 % mērķi, jo sevišķi 
pētījumiem paredzēto privāto izdevumu 
jomā; norāda, ka saistību trūkums 
pētniecības finansējuma jomā nelabvēlīgi 
ietekmē klimatam draudzīgu tehnoloģiju 
izstrādi;

8. norāda, ka pētījumiem paredzēto 
izdevumu politisko mērķi saskaņā ar 
stratēģiju „Eiropa 2020” — 3 % no 
IKP — veido privāto (2 %) un valsts (1 %) 
izdevumu īpatsvars; norāda, ka joprojām ir 
zināmas problēmas sasniegt 3 % mērķi, jo 
sevišķi pētījumiem paredzēto privāto 
izdevumu jomā; norāda, ka saistību 
trūkums pētniecības finansējuma jomā 
nelabvēlīgi ietekmē klimatam draudzīgu 
tehnoloģiju ar augstu energoefektivitātes 
līmeni izstrādi;

Or. pl

Grozījums Nr. 61

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Fiona Hall, Chris Davies

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par to, ka enerģijas cenu 
subsidēšana un ierobežojumu un kvotu 
nepiemērošana CO2 emisijām dažām 
valstīm rada salīdzinošas priekšrocības; 
uzsver, ka, ņemot vērā to, ka šo valstu 
CO2 emisijas ir neierobežotas un līdz ar to 
lētākas, tās varētu būt mazāk motivētas 
pievienoties daudzgadu klimata pārmaiņu 
nolīgumam;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Yannick Jadot, Marisa Matias

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par to, ka enerģijas cenu 
subsidēšana un ierobežojumu un kvotu 
nepiemērošana CO2 emisijām dažām 
valstīm rada salīdzinošas priekšrocības; 
uzsver, ka, ņemot vērā to, ka šo valstu 
CO2 emisijas ir neierobežotas un līdz ar to 
lētākas, tās varētu būt mazāk motivētas 
pievienoties daudzgadu klimata pārmaiņu 
nolīgumam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 63
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par to, ka enerģijas cenu 
subsidēšana un ierobežojumu un kvotu 
nepiemērošana CO2 emisijām dažām 
valstīm rada salīdzinošas priekšrocības; 
uzsver, ka, ņemot vērā to, ka šo valstu 
CO2 emisijas ir neierobežotas un līdz ar to 
lētākas, tās varētu būt mazāk motivētas 
pievienoties daudzgadu klimata pārmaiņu 
nolīgumam;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Adam Gierek

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par to, ka enerģijas cenu 
subsidēšana un ierobežojumu un kvotu 
nepiemērošana CO2 emisijām dažām 
valstīm rada salīdzinošas priekšrocības; 
uzsver, ka, ņemot vērā to, ka šo valstu CO2
emisijas ir neierobežotas un līdz ar to 
lētākas, tās varētu būt mazāk motivētas 
pievienoties daudzgadu klimata pārmaiņu
nolīgumam;

9. pauž nožēlu par to, ka enerģijas cenu 
subsidēšana un ierobežojumu un kvotu 
nepiemērošana CO2 emisijām dažām 
valstīm ārpus ES rada salīdzinošas 
konkurētspējas priekšrocības; uzsver, ka, 
ņemot vērā to, ka šo valstu CO2 emisijas ir 
neierobežotas un līdz ar to lētākas, tās 
varētu būt mazāk motivētas pievienoties 
daudzpusējam globālam nolīgumam, lai 
cīnītos pret globālo sasilšanu;

Or. pl

Grozījums Nr. 65
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Lena Ek, Marisa Matias

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina ievērot vispārīgo principu, ka 
vispirms veicami izmaksu ziņā 
visefektīvākie emisiju samazināšanas 
pasākumi;

10. aicina ievērot vispārīgo principu, ka ES 
jāizmanto izmaksu ziņā visefektīvākie 
veidi, lai tuvotos tās ilgtermiņa klimata 
mērķim, vienlaikus nodrošinot, ka 
daudzsološas inovatīvas saņem atbalstu 
savlaicīgai ieviešanai tirgū, un izvairoties 
no ieguldījumiem, kas ES piesaista 
ilgtermiņa un augstu oglekļa emisiju 
infrastruktūrai un iekārtām;

Or. en



PE460.884v01-00 34/95 AM\860842LV.doc

LV

Grozījums Nr. 66
Adam Gierek

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina ievērot vispārīgo principu, ka 
vispirms veicami izmaksu ziņā 
visefektīvākie emisiju samazināšanas 
pasākumi;

10. aicina ievērot vispārīgo principu, ka 
vispirms veicami izmaksu ziņā 
visefektīvākie CO2 emisiju samazināšanas 
pasākumi; uzskata, ka dalībvalstīm jāspēj 
piemērot subsidiaritātes princips, kad tās 
nosaka prioritātes attiecībā uz piemērotu 
laiku emisiju ierobežošanas pasākumiem 
to teritorijās;

Or. pl

Grozījums Nr. 67
Matthias Groote

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina ievērot vispārīgo principu, ka 
vispirms veicami izmaksu ziņā 
visefektīvākie emisiju samazināšanas 
pasākumi;

10. aicina ievērot vispārīgo principu, ka 
ES jācenšas rast izmaksu ziņā 
visefektīvākie un iespējamie emisiju 
samazināšanas pasākumi;

Or. de

Grozījums Nr. 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atgādina, ka priekšnoteikums, lai 
pārietu pie 30 % samazinājuma līdz 
2020. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada 



AM\860842LV.doc 35/95 PE460.884v01-00

LV

līmeni, ir globāla un visaptveroša 
vienošanās, kas attiecas uz laikposmu pēc 
2012. gada, ja citas attīstītās valstis 
apņemsies īstenot salīdzinošus emisiju 
samazinājumus, un ka progresīvākas 
jaunattīstības valstis sniedz atbilstīgu 
ieguldījumu saskaņā ar savu atbildību un 
attiecīgajām spējām;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzskata, ka mērķis līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 30 % zem 1990. gada līmeņa jānosaka 
tikai tad, ja tiek noslēgts starptautisks 
nolīgums par laikposmu pēc Kioto, kurā 
ietvertas noteiktas un striktas apņemšanās 
no visu pasaules attīstīto valstu puses;

Or. ro

Grozījums Nr. 70
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
4. iedaļa (jauna) (pirms 11. punkta)

Atzinuma projekts Grozījums

Energopasākumi

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
11. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot 
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 % un vairāk; uzskata, ka 
saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes 
novērtējumu šis samazinājuma līmenis 
joprojām ir rentabls ceļā uz ilgtermiņa 
samazinājuma mērķi 80–95 % apmērā;

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot 
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 % un vairāk;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Yannick Jadot, Lena Ek, Marita Ulvskog, Marisa Matias

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 % un vairāk; uzskata, ka 
saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes 
novērtējumu šis samazinājuma līmenis 
joprojām ir rentabls ceļā uz ilgtermiņa 
samazinājuma mērķi 80–95 % apmērā;

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs 
samazināt savas iekšējās emisijas par 25% 
līdz 2020. gadam saskaņā ar Komisijas 
datiem un par 30 % saskaņā ar citu 
analīzi; norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
2050. gada plānu 25 % iekšējais 
samazinājuma līmenis joprojām ir rentabls 
ceļā uz ilgtermiņa samazinājuma mērķi 80–
95 % apmērā;

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot 
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 % un vairāk; uzskata, ka 
saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes 
novērtējumu šis samazinājuma līmenis 
joprojām ir rentabls ceļā uz ilgtermiņa 
samazinājuma mērķi 80–95 % apmērā;

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
turpmāko klimata politikas pasākumu 
prioritāti; atzīst, ka, sasniedzot ES 
energoefektivitātes mērķi — 20 % līdz 
2020. gadam, ES varēs īstenot apņemšanos 
līdz 2020. gadam samazināt emisijas par 
20 % un vairāk, kā izklāstīts zemu oglekļa 
emisiju plānā; uzskata, ka saskaņā ar 
Komisijas veikto ietekmes novērtējumu šis 
samazinājuma līmenis joprojām ir rentabls 
ceļā uz ilgtermiņa samazinājuma mērķi 80–
95 % apmērā;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot 
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 % un vairāk; uzskata, ka 
saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes 
novērtējumu šis samazinājuma līmenis 
joprojām ir rentabls ceļā uz ilgtermiņa 
samazinājuma mērķi 80–95 % apmērā;

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot 
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 % un vairāk; uzskata, ka 
saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes 
novērtējumu šis samazinājuma līmenis 
joprojām ir rentabls ceļā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa 
samazinājuma mērķi 80–95 % apmērā zem 
1990. gada līmeņa;
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Or. ro

Grozījums Nr. 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot 
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 % un vairāk; uzskata, ka 
saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes 
novērtējumu šis samazinājuma līmenis 
joprojām ir rentabls ceļā uz ilgtermiņa 
samazinājuma mērķi 80–95 % apmērā;

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot 
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 % un vairāk; uzskata, ka 
saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes 
novērtējumu šis samazinājuma līmenis 
joprojām ir rentabls ceļā uz ilgtermiņa 
samazinājuma mērķi 80–95 % apmērā 
attīstītajām valstīm kā grupai;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Markus Pieper

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot 
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 % un vairāk; uzskata, ka 
saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes 
novērtējumu šis samazinājuma līmenis 
joprojām ir rentabls ceļā uz ilgtermiņa 
samazinājuma mērķi 80–95 % apmērā;

11. aicina noteikt energoefektivitāti par 
vienu no turpmāko klimata politikas 
pasākumu prioritātēm; atzīst, ka, 
sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi —
20 % līdz 2020. gadam, ES varēs īstenot 
apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt 
emisijas par 20 %; uzskata, ka saskaņā ar 
Komisijas veikto ietekmes novērtējumu šis 
samazinājuma līmenis joprojām ir rentabls 
ceļā uz ilgtermiņa samazinājuma mērķi 80–
95 % apmērā;
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Or. de

Grozījums Nr. 77

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Fiona Hall, Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzsver, ka Komisijas analīze par 
izmaksu ziņā visefektīvāko emisiju 
samazināšanas trajektoriju parāda, ka 
pieeja, kas paredz samazinājumu mazāku 
par 25 % līdz 2020. gadam, attiecīgajā 
laikposmā izraisītu būtiski augstākas 
vispārējās izmaksas un varētu veicināt 
tādus ieguldījumus, kuri saistīti ar lielām 
oglekļa dioksīda emisijām, kas vēlāk 
varētu radīt oglekļa dioksīda emisiju cenu 
paaugstināšanos [1];
__________________

[1] Komisijas paziņojums „Ceļvedis 
virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. g.” (COM(2011)0112)

Or. en

Grozījums Nr. 78
Yannick Jadot, Marisa Matias

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 

12. aicina Komisiju noteikt dalībvalstīm 
saistošus energoietaupījumu mērķus 
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pilnībā īsteno savas energoietaupījumu 
apņemšanās, un panākt to, nosakot 
prasību, ka valstu energoefektivitātes 
rīcības plānus apstiprina Komisija, vai arī 
ar citiem pasākumiem;

valsts līmenī, kad tā pārskatīs ES tiesību 
aktus energoietaupījumu un 
energopakalpojumu jomā, kā arī aicina 
dalībvalstis pilnībā īstenot savas 
energoietaupījumu apņemšanās, ko 
uzrauga, izmantojot valstu 
energoefektivitātes rīcības plānus;

Or. en

Grozījums Nr. 79

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
pilnībā īsteno savas energoietaupījumu 
apņemšanās, un panākt to, nosakot 
prasību, ka valstu energoefektivitātes 
rīcības plānus apstiprina Komisija, vai arī 
ar citiem pasākumiem;

12. aicina Komisiju gaidāmajā direktīvā 
par energoefektivitāti un 
energoietaupījumiem noteikt saistošu 
energoefektivitātes mērķi Eiropas līmenī, 
lai nodrošinātu, ka dalībvalstis pilnībā 
īsteno savas energoietaupījumu 
apņemšanās, izmantojot savus valstu 
energoefektivitātes rīcības plānus 
apstiprina Komisija, vai arī ar citiem 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Markus Pieper

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
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pilnībā īsteno savas energoietaupījumu 
apņemšanās, un panākt to, nosakot prasību, 
ka valstu energoefektivitātes rīcības plānus 
apstiprina Komisija, vai arī ar citiem 
pasākumiem;

pilnībā īsteno savas energoietaupījumu 
apņemšanās, un panākt to, nosakot prasību, 
ka valstu energoefektivitātes rīcības plānus 
apstiprina Komisija, vai arī uzsākot 
pienākumu neizpildes procedūras pret 
dalībvalstīm, ja tās nav pildījušas savas 
transponēšanas saistības;

Or. de

Grozījums Nr. 81
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
pilnībā īsteno savas energoietaupījumu 
apņemšanās, un panākt to, nosakot 
prasību, ka valstu energoefektivitātes 
rīcības plānus apstiprina Komisija, vai arī 
ar citiem pasākumiem;

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
pilnībā īsteno savas energoietaupījumu 
apņemšanās; šajā kontekstā atgādina 
Eiropas Parlamenta 2010. gada 
15. decembra rezolūciju par 
energoefektivitātes rīcības plāna 
pārskatīšanu (2010/2107(INI)), kurā 
aicināja noteikt saistošus 
energoefektivitātes mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Adam Gierek

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
pilnībā īsteno savas energoietaupījumu
apņemšanās, un panākt to, nosakot prasību, 
ka valstu energoefektivitātes rīcības plānus 

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
līdz 2020. gadam pilnībā īsteno savas 
apņemšanās attiecībā uz mērķiem, un 
panākt to, nosakot prasību, ka valstu 
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apstiprina Komisija, vai arī ar citiem 
pasākumiem;

energoefektivitātes rīcības plānus 
apstiprina Komisija, vai arī ar citiem 
pasākumiem, kuri saistīti ar enerģijas 
tirgu;

Or. pl

Grozījums Nr. 83
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
pilnībā īsteno savas energoietaupījumu 
apņemšanās, un panākt to, nosakot prasību, 
ka valstu energoefektivitātes rīcības plānus 
apstiprina Komisija, vai arī ar citiem 
pasākumiem;

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
pilnībā īsteno savas energoietaupījumu 
apņemšanās, un panākt to, nosakot prasību, 
ka valstu energoefektivitātes rīcības plānus 
apstiprina Komisija un ka Komisija būs 
atbildīga par plānu īstenošanas 
uzraudzību dalībvalstīs, vai arī ar citiem 
pasākumiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 84
Maria Da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a uzskata, ka nozaru pieejas var 
veicināt uz klimatu vērstas rīcības 
saskaņošanu ar konkurētspēju un 
ekonomikas izaugsmi; uzsver, ka ir 
svarīgi pieņemt holistisku un horizontālu 
nozaru pieeju attiecībā uz rūpniecību kā 
starptautisko sarunu un Eiropas CO2 
mērķu pievienoto vērtību;
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Or. en

Grozījums Nr. 85
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, ka vairākās jomās 
energoietaupījumi un energoefektivitāte 
rada izmaksu ziņā visefektīvākās iespējas 
papildu samazinājumiem; vērš uzmanību 
uz neizmantoto potenciālu ēku, jo īpaši 
esošo ēku, energoefektivitātes jomās, 
transporta nozarē, valsts iepirkuma un 
enerģijas ražošanas jomā, enerģijas 
pārveidošanas un pārvades, tostarp 
centralizētās siltumapgādes jomā; vēlreiz 
uzsver, ka šajās jomās būtiski svarīgi veikt 
konkrētus pasākumus, un vērš uzmanību uz 
attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt 
Bendtsen ziņojumā; prasa, lai 
energotaupības pasākumi pirmām kārtām 
tiktu īstenoti valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī;

13. uzsver, ka energoietaupījumi un 
energoefektivitāte rada izmaksu ziņā 
visefektīvākās iespējas papildu 
samazinājumiem; vērš uzmanību uz 
neizmantoto potenciālu ēku, jo īpaši esošo 
ēku, energoefektivitātes jomās, transporta 
nozarē, valsts iepirkuma un enerģijas 
ražošanas jomā, enerģijas pārveidošanas un 
pārvades, tostarp centralizētās 
siltumapgādes jomā; vēlreiz uzsver, ka 
šajās jomās būtiski svarīgi veikt konkrētus 
pasākumus, un vērš uzmanību uz 
attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt 
Bendtsen ziņojumā; prasa, lai 
energotaupības pasākumi pirmām kārtām 
tiktu īstenoti valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī; uzsver, ka energoietaupījumu 
saistību shēmas ieviešanai attiecībā uz 
enerģētikas nozari piemīt liels potenciāls, 
kā ierosināts Komisijas 
energoefektivitātes plānā, kas jau ir 
apliecinājis savu pozitīvo ietekmi dažās 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Adam Gierek

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, ka vairākās jomās 13. uzsver, ka vairākās jomās 
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energoietaupījumi un energoefektivitāte 
rada izmaksu ziņā visefektīvākās iespējas 
papildu samazinājumiem; vērš uzmanību 
uz neizmantoto potenciālu ēku, jo īpaši 
esošo ēku, energoefektivitātes jomās, 
transporta nozarē, valsts iepirkuma un 
enerģijas ražošanas jomā, enerģijas 
pārveidošanas un pārvades, tostarp 
centralizētās siltumapgādes jomā; vēlreiz 
uzsver, ka šajās jomās būtiski svarīgi veikt 
konkrētus pasākumus, un vērš uzmanību uz 
attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt 
Bendtsen ziņojumā; prasa, lai 
energotaupības pasākumi pirmām kārtām 
tiktu īstenoti valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī;

energoietaupījumi, kas panākti ar iekārtu 
uzlabotu energoefektivitāti, rada 
radikālākās iespējas sasniegt CO2 
samazinājumus; vērš uzmanību uz 
neizmantoto potenciālu ēku, jo īpaši esošo 
ēku, optimālas energoefektivitātes jomās, 
transporta nozarē (tai skaitā gaisa 
transporta nozarē), valsts iepirkuma, tādu 
produktu ražošanā, kas patērē daudz 
enerģijas, un enerģijas pārveidošanas un 
pārvades, tostarp centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas jomā; vēlreiz 
uzsver, ka šajās jomās būtiski svarīgi veikt 
konkrētus pasākumus, un vērš uzmanību uz 
attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt 
Bendtsen ziņojumā; prasa, lai finansiāli un 
tehniski energotaupības pasākumi pirmām 
kārtām tiktu īstenoti valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī;

Or. pl

Grozījums Nr. 87
Matthias Groote

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, ka vairākās jomās 
energoietaupījumi un energoefektivitāte 
rada izmaksu ziņā visefektīvākās iespējas 
papildu samazinājumiem; vērš uzmanību 
uz neizmantoto potenciālu ēku, jo īpaši 
esošo ēku, energoefektivitātes jomās, 
transporta nozarē, valsts iepirkuma un 
enerģijas ražošanas jomā, enerģijas 
pārveidošanas un pārvades, tostarp 
centralizētās siltumapgādes jomā; vēlreiz 
uzsver, ka šajās jomās būtiski svarīgi veikt 
konkrētus pasākumus, un vērš uzmanību uz 
attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt 
Bendtsen ziņojumā; prasa, lai 
energotaupības pasākumi pirmām kārtām 
tiktu īstenoti valsts, reģionālajā un vietējā 

13. uzsver, ka vairākās jomās 
energoietaupījumi un energoefektivitāte 
rada izmaksu ziņā visefektīvākās iespējas 
papildu samazinājumiem; vērš uzmanību 
uz neizmantoto potenciālu ēku, jo īpaši 
esošo ēku, energoefektivitātes jomās, 
transporta nozarē, valsts iepirkuma un 
enerģijas ražošanas jomā, enerģijas 
pārveidošanas un pārvades, tostarp 
centralizētās siltumapgādes jomā; vēlreiz 
uzsver, ka šajās jomās būtiski svarīgi veikt 
konkrētus pasākumus, un vērš uzmanību uz 
attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt 
Bendtsen ziņojumā; prasa, lai 
energotaupības pasākumi pirmām kārtām 
tiktu īstenoti valsts, reģionālajā un vietējā 
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līmenī; līmenī un lai tiktu izstrādāta saziņas 
stratēģija ES projektiem ar mērķi sniegt 
pilnīgu informāciju gan uzņēmumiem, 
gan patērētājiem;

Or. de

Grozījums Nr. 88
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, ka vairākās jomās 
energoietaupījumi un energoefektivitāte 
rada izmaksu ziņā visefektīvākās iespējas 
papildu samazinājumiem; vērš uzmanību 
uz neizmantoto potenciālu ēku, jo īpaši 
esošo ēku, energoefektivitātes jomās, 
transporta nozarē, valsts iepirkuma un 
enerģijas ražošanas jomā, enerģijas 
pārveidošanas un pārvades, tostarp 
centralizētās siltumapgādes jomā; vēlreiz 
uzsver, ka šajās jomās būtiski svarīgi veikt 
konkrētus pasākumus, un vērš uzmanību uz 
attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt 
Bendtsen ziņojumā; prasa, lai 
energotaupības pasākumi pirmām kārtām 
tiktu īstenoti valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī;

13. uzsver, ka vairākās jomās 
energoietaupījumi un energoefektivitāte 
rada izmaksu ziņā visefektīvākās iespējas 
papildu samazinājumiem; vērš uzmanību 
uz neizmantoto potenciālu ēku, jo īpaši 
esošo ēku, energoefektivitātes jomās, 
transporta nozarē, valsts iepirkuma un 
enerģijas ražošanas jomā, enerģijas 
pārveidošanas un pārvades, tostarp 
centralizētās siltumapgādes jomā; vēlreiz 
uzsver, ka šajās jomās būtiski svarīgi veikt 
konkrētus pasākumus, un vērš uzmanību uz 
attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt 
Bendtsen un Lena Kolarska-Bobińska 
ziņojumā; prasa, lai energotaupības 
pasākumi pirmām kārtām tiktu īstenoti 
valsts, reģionālajā un vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Edit Herczog

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a vērš uzmanību uz mazu un vidēju 
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uzņēmumu (MVU) energoietaupījumu 
potenciālu, jo pašlaik tikai līdz 24 % 
Eiropas MVU ir aktīvi iesaistīti darbībās, 
lai samazinātu savu ietekmi uz vidi; 
uzsver, ka katram MVU ir pieejams 
vismaz viens finanšu konsultants, taču 
MVU nav pieejamas konsultācijas par 
energoietaupījumiem un 
energoefektivitāti, tāpēc MVU vajadzīga 
arī vides un enerģētikas eksperta 
palīdzība;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a atgādina, ka saskaņā ar Komisijas 
datiem gandrīz 8 miljardi euro no ES 
līdzekļiem, kas pieejami 
energoefektivitātei, joprojām nav tikuši 
pieprasīti [1]; tāpēc atzinīgi vērtē 
Komisijas nolūku atvieglot un veicināt 
struktūrfondu izmantošanu ar enerģiju 
saistītos ēku remontdarbos; sagaida 
konkrētas iniciatīvas, tai skaitā par 
finansēšanas noteikumiem;

[1] Euractive.com intervija ar Enerģētikas 
ģenerāldirektorāta direktori Mary 
Donnelly, kas ir pilnvarotā galvenā 
ierēdne: „ES mazās iespējas sasniegt 
energoefektivitātes mērķus”
 (http://www.euractiv.com/en/energy-
efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-
fund-lies-unclaimed-news-500849)
[

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
13.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.b uzsver, ka striktāki ES klimata mērķi 
nozīmētu būtiski lielākus centienus un 
ieguldījumus ilgtspējīgu un zemu oglekļa 
emisiju tehnoloģiju un viedo tīklu izstrādē 
un ātrā ieviešanā, kā arī ar enerģētiku 
saistītas pētniecības attīstībā; uzskata, ka 
ir kritiski svarīgi pēc 2013. gada 
nodrošināt pietiekamu finansējumu 
Stratēģiskajam energotehnoloģiju plānam 
(SET plāns); uzsver, ka enerģētikas 
stratēģijai, kuras mērķis ir sasniegt 
klimata mērķus, kas pārsniedz 20 %, jābūt 
balstītai uz visām klimatam draudzīgajām 
tehnoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko 
galvenokārt finansēs no enerģijas tarifiem; 
aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi 
pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu un būtiski samazināt 
oglekļa intensitāti Eiropas enerģētikas 
sistēmā;

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko 
galvenokārt finansēs no enerģijas tarifiem; 
aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi 
pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu un būtiski samazināt 
oglekļa intensitāti Eiropas enerģētikas 
sistēmā; īpaši uzsver vajadzību nodrošināt 
elektroenerģijas savienojumus starp 
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dalībvalstīm, lai pilnībā izmantotu 
apjomīgos ieguldījumus jaunos 
atjaunojamos energoresursos starp 
Ziemeļjūras valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Yannick Jadot, Marisa Matias

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko 
galvenokārt finansēs no enerģijas tarifiem; 
aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi 
pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu un būtiski 
samazināt oglekļa intensitāti Eiropas 
enerģētikas sistēmā;

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas transportēšanas un sadales 
infrastruktūru, ir nepieciešami ieguldījumi 
1 triljona euro apmērā enerģijas ražošanas 
spējā, ko galvenokārt finansēs no enerģijas 
tarifiem; aicina šos ieguldījumus veikt ar 
mērķi pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu, nodrošinot 
energoapgādes drošību, uzlabojot 
atjaunojamo energoresursu integrāciju
Eiropas enerģētikas sistēmā, palielinot 
energoefektivitāti un ļaujot patērētājiem 
gūt labumu no jaunajām tehnoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko 

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā jaunā 
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galvenokārt finansēs no enerģijas tarifiem; 
aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi 
pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu un būtiski samazināt 
oglekļa intensitāti Eiropas enerģētikas 
sistēmā;

enerģijas ražošanas spējā, no kuriem 60–
70 % jāiegulda atjaunojamos 
energoresursos, ko galvenokārt finansēs 
no enerģijas tarifiem; aicina šos 
ieguldījumus veikt ar mērķi pabeigt 
savstarpēji pilnībā savienotu iekšējo 
enerģijas tirgu, palielināt 
energoietaupījumus un būtiski samazināt 
oglekļa intensitāti Eiropas enerģētikas 
sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Matthias Groote

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko 
galvenokārt finansēs no enerģijas tarifiem; 
aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi 
pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu un būtiski samazināt 
oglekļa intensitāti Eiropas enerģētikas 
sistēmā;

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko 
galvenokārt finansēs no enerģijas tarifiem; 
aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi 
pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu, būtiski samazināt 
oglekļa intensitāti Eiropas enerģētikas 
sistēmā un būtiski uzlabot atjaunojamo 
energoresursu integrāciju;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
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lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko 
galvenokārt finansēs no enerģijas tarifiem; 
aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi 
pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu un būtiski samazināt 
oglekļa intensitāti Eiropas enerģētikas 
sistēmā;

lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko 
galvenokārt finansēs no enerģijas tarifiem; 
aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi 
pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu un būtiski samazināt 
oglekļa intensitāti Eiropas enerģētikas 
sistēmā, vienlaikus ņemot vērā katras 
valsts energoavotu sadalījuma specifiku;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas infrastruktūru, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko 
galvenokārt finansēs no enerģijas tarifiem; 
aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi 
pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu un būtiski samazināt 
oglekļa intensitāti Eiropas enerģētikas 
sistēmā;

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, 
lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES 
enerģētikas sistēmu, ir nepieciešami 
ieguldījumi 1 tūkstoša triljonu euro 
apmērā, ko galvenokārt finansēs no 
enerģijas tarifiem; aicina šos ieguldījumus 
veikt ar mērķi pabeigt savstarpēji pilnībā 
savienotu iekšējo enerģijas tirgu un būtiski 
samazināt oglekļa intensitāti Eiropas 
enerģētikas sistēmā;

Or. ro

Grozījums Nr. 98
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
5. iedaļa (jauna) (pirms 15. punkta)

Atzinuma projekts Grozījums

Rūpniecības politikas pasākumi
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Or. en

Grozījums Nr. 99

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Fiona Hall, Chris Davies

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. aicina elastīgāk piemērot Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai 
vairāk tiktu ņemti vērā pašreizējie 
notikumi ekonomikā un ražošanas 
rādītāji, nevis balstīt sistēmu tikai uz 
vēsturiskiem datiem; ir pārliecināta, ka 
piešķīruma noteikumiem jānodrošina gan 
ilgtermiņa ieguldījumu drošība, gan 
jāparedz elastības mehānismi ekonomikas 
lejupslīdes gadījumā (piem., lai novērstu 
pārlieku piešķīrumu);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. aicina elastīgāk piemērot Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai 
vairāk tiktu ņemti vērā pašreizējie 
notikumi ekonomikā un ražošanas 
rādītāji, nevis balstīt sistēmu tikai uz 
vēsturiskiem datiem; ir pārliecināta, ka 
piešķīruma noteikumiem jānodrošina gan 
ilgtermiņa ieguldījumu drošība, gan 
jāparedz elastības mehānismi ekonomikas 
lejupslīdes gadījumā (piem., lai novērstu 

svītrots
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pārlieku piešķīrumu);

Or. en

Grozījums Nr. 101
Gaston Franco

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. aicina elastīgāk piemērot Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai 
vairāk tiktu ņemti vērā pašreizējie 
notikumi ekonomikā un ražošanas 
rādītāji, nevis balstīt sistēmu tikai uz 
vēsturiskiem datiem; ir pārliecināta, ka 
piešķīruma noteikumiem jānodrošina gan 
ilgtermiņa ieguldījumu drošība, gan 
jāparedz elastības mehānismi ekonomikas 
lejupslīdes gadījumā (piem., lai novērstu 
pārlieku piešķīrumu);

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. aicina elastīgāk piemērot Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai 
vairāk tiktu ņemti vērā pašreizējie 
notikumi ekonomikā un ražošanas 
rādītāji, nevis balstīt sistēmu tikai uz 
vēsturiskiem datiem; ir pārliecināta, ka 
piešķīruma noteikumiem jānodrošina gan 
ilgtermiņa ieguldījumu drošība, gan 
jāparedz elastības mehānismi ekonomikas 
lejupslīdes gadījumā (piem., lai novērstu 

15. atzīmē, ka Komisija ierosina 
manipulēt ar oglekļa dioksīda cenu, 
elastīgāk piemērojot Eiropas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu;
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pārlieku piešķīrumu);

Or. en

Grozījums Nr. 103
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. aicina elastīgāk piemērot Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai 
vairāk tiktu ņemti vērā pašreizējie notikumi 
ekonomikā un ražošanas rādītāji, nevis 
balstīt sistēmu tikai uz vēsturiskiem 
datiem; ir pārliecināta, ka piešķīruma 
noteikumiem jānodrošina gan ilgtermiņa 
ieguldījumu drošība, gan jāparedz elastības 
mehānismi ekonomikas lejupslīdes 
gadījumā (piem., lai novērstu pārlieku 
piešķīrumu);

15. pauž bažas, ka pašreiz īstenotā Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ir 
izraisījusi pārmērīgus piešķīrumus un 
neparedzētu virspeļņu; tāpēc aicina 
elastīgāk piemērot ETS tās nākamajā 
posmā, lai vairāk tiktu ņemti vērā 
pašreizējie notikumi ekonomikā un 
ražošanas rādītāji, nevis balstīt sistēmu 
tikai uz vēsturiskiem datiem; ir 
pārliecināta, ka piešķīruma noteikumiem 
jānodrošina gan ilgtermiņa ieguldījumu 
drošība, gan jāparedz elastības mehānismi 
ekonomikas lejupslīdes gadījumā (piem., 
lai novērstu pārlieku piešķīrumu);

Or. en

Grozījums Nr. 104
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. aicina elastīgāk piemērot Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai 
vairāk tiktu ņemti vērā pašreizējie notikumi 
ekonomikā un ražošanas rādītāji, nevis 
balstīt sistēmu tikai uz vēsturiskiem 
datiem; ir pārliecināta, ka piešķīruma 
noteikumiem jānodrošina gan ilgtermiņa 

15. aicina elastīgāk piemērot Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai 
vairāk tiktu ņemti vērā pašreizējie notikumi 
ekonomikā un ražošanas rādītāji, nevis 
balstīt sistēmu tikai uz vēsturiskiem 
datiem; ir pārliecināta, ka piešķīruma 
noteikumiem jānodrošina gan ilgtermiņa 
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ieguldījumu drošība, gan jāparedz elastības 
mehānismi ekonomikas lejupslīdes 
gadījumā (piem., lai novērstu pārlieku 
piešķīrumu);

ieguldījumu drošība, gan jāparedz elastības 
mehānismi ekonomikas lejupslīdes 
gadījumā (piem., lai novērstu pārlieku 
piešķīrumu); vērš uzmanību uz Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
ticamības atjaunošanu, ko nesen 
apdraudēja kiberuzbrukums, kurā tika 
nozagtas emisiju kvotas;

Or. el

Grozījums Nr. 105
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a mudina — saistībā ar tās tiesībām 
laikus iesniegt likumdošanas iniciatīvu —
Komisiju izskatīt, kāda ietekme varētu būt 

tam, ka, nosakot kritērijus nozarēm, ko 
smagi ietekmē transporta izmaksas, netiek 
ņemts vērā ģeogrāfiskais faktors; gan lai 
laikus konstatētu iespējamo virspeļņu, 
gan lai izvairītos no oglekļa emisiju 
pārvirzes riska, kad stāsies spēkā 
nākamais ETS laikposms;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Maria Da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a uzskata, ka, integrējot nozaru pieejas 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, 
tiktu palielināta vispārējā ekonomiskā 
efektivitāte visās iesaistītajās valstīs; 
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uzsver, ka vajadzētu apsvērt ieguvumus, 
ko varētu gūt, nozaru pieeju attiecinot uz 
turpmākām nozarēm un valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Adam Gierek

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā;

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā; 
norāda, ka, sākot gāzes spēkstaciju 
celtniecību, priekšnosacījumam jābūt 
atbilstībai tiem pašiem kritērijiem, kam 
saskaņā ar klimata un enerģētikas tiesību 
aktu kopuma noteikumiem par oglekļa 
dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu 
jāatbilst jaunām ogļu spēkstacijām;

Or. pl

Grozījums Nr. 108
Yannick Jadot, Marisa Matias

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 

16. vērš uzmanību uz nozīmi, kas saskaņā 
ar konkrētām analīzēm piemīt oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
(CSS) tehnoloģijām oglekļa emisiju 
samazināšanā, ne tikai enerģētikas nozarē; 
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IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā;

konstatē, ka saskaņā ar IEA CSS plānu 
2030. gadā puse CSS projektu būs 
rūpnieciskās ražošanas jomā; turklāt 
norāda, ka jebkādai CCS izmantošanai, 
pieņemot, ka tehnoloģija tiks apliecināta, 
ir vajadzīga ļoti augsta CO2 cena ETS 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Arturs Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā;

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā; 
norāda, ka šo tehnoloģiju īstenošana 
nedrīkst samazināt Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju — kā 
pārejas tehnoloģiju ceļā uz ilgtermiņa 
energoapgādi bez fosilā kurināmā —
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IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā;

nozīme oglekļa emisiju samazināšanā, ne 
tikai enerģētikas nozarē, vienlaikus 
norādot, ka ieguldījumiem CCS būtu 
vajadzīga būtiski augstāka oglekļa 
dioksīda cena salīdzinājumā ar šodienas 
līmeņiem; konstatē, ka saskaņā ar IEA CSS
plānu 2030. gadā puse CSS projektu būs 
rūpnieciskās ražošanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Matthias Groote

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā;

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā; 
uzsver, ka vajadzīga akceptējoša attieksme 
sabiedrībā, lai visaptveroši novērtētu
iespējamos CCS projektus;

Or. de

Grozījums Nr. 112
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās uzmanība, ko pievērš oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
(CSS) tehnoloģijām oglekļa emisiju 
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enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā;

samazināšanā, ne tikai enerģētikas nozarē; 
konstatē, ka saskaņā ar IEA CSS plānu 
2030. gadā puse CSS projektu būs 
rūpnieciskās ražošanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā;

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju — kā 
pagaidu instrumenta — nozīme oglekļa 
emisiju samazināšanā, ne tikai enerģētikas 
nozarē; konstatē, ka saskaņā ar IEA CSS
plānu 2030. gadā puse CSS projektu būs 
rūpnieciskās ražošanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 114

Lena Ek ALDE grupas vārdā

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; konstatē, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā;

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien 
palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CSS) tehnoloģiju nozīme 
oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai 
enerģētikas nozarē; uzsver, ka saskaņā ar 
IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS
projektu būs rūpnieciskās ražošanas jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a aicina Komisiju nekavējoties 
ierosināt, kā ES varētu vislabāk 
papildināt savas darbības klimata 
pārmaiņu samazināšanas jomā, vēršot 
centienus uz ne-CO2 gāzu, piemēram, 
HFC, kas ir visstraujāk pieaugošais 
klimata piesārņotājs pasaulē, un HFC23, 
samazināšanu; aicina Komisiju veicināt 
iniciatīvu par HFC ražošanas iekļaušanu 
Monreālas protokolā un par divpusēju 
nolīgumu noslēgšanu ar trešām valstīm 
par HFC23 ietekmes mazināšanu, lai 
izmaksu ziņā efektīvi — par valsts 
pasūtījumu cenu, kas zemāka par 
pašreizējām oglekļa dioksīda cenām —
samazinātu ne-CO2 gāzes un mazinātu 

HFC23 ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a atzīmē ieguldījumu, ko kodolenerģija 
ir sniegusi oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšanā, jo ES darbojošos 
kodolspēkstaciju slēgšana par 50 % 
palielinātu emisijas; tomēr atbalsta 
Eiropas pilsoņu bažas par riskiem, kas 
saistīti ar kodolenerģijas izmantošanu, un 
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aicina Eiropas kodoldrošības 
pamatstruktūru padarīt striktāku un 
nekavējoties pārtraukt to kodolspēkstaciju 
darbību, kuras ir aprīkotas ar 
novecojušām tehnoloģijām;

Or. el

Grozījums Nr. 117
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a norāda, ka saistībā ar akmeņogļu un 
lignīta nākotni CCS tehnoloģiju nedrīkst 
apsvērt kā vienīgo iespēju, lai saglabātu 
ogļu izmantošanu ES ekonomikā, un ka ir 
jāizstrādā un jāievieš arī citas ogļu 
tehnoloģijas ar zemu emisiju līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
6. iedaļa (jauna) (pirms 17. punkta)

Atzinuma projekts Grozījums

Pētniecības un inovācijas pasākumi

Or. en

Grozījums Nr. 119
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
17. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

17. uzsver, ka attīstība un progresīvu 
tehnoloģiju piemērošana ir galvenie 
līdzekļi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām 
un vienlaicīgi pārliecinātu ES partnerus 
visā pasaulē, ka emisiju samazināšana ir 
iespējama, nezaudējot konkurētspēju un 
darba vietas; uzskata, ka Eiropai ir svarīgi 
rādīt piemēru, ievērojami palielinot 
izdevumus, kas pētniecības 
pamatprogrammā atvēlēti klimatam 
draudzīgu un energoefektīvu rūpniecības 
tehnoloģiju izpētei;

17. uzsver, ka attīstība un progresīvu 
tehnoloģiju piemērošana ir galvenie 
līdzekļi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām 
un vienlaicīgi pārliecinātu ES partnerus 
visā pasaulē, ka emisiju samazināšana ir 
iespējama, nezaudējot konkurētspēju un 
darba vietas; uzskata, ka Eiropai ir svarīgi 
rādīt piemēru, ievērojami palielinot 
izdevumus, kas pētniecības 
pamatprogrammā atvēlēti klimatam 
draudzīgu un energoefektīvu rūpniecības 
tehnoloģiju izpētei; uzsver, ka Eiropai ir 
jāieņem vadošā pozīcija pētījumos par 
klimata un energoefektīvām tehnoloģijām 
un šajā jomā ir jāizveido cieša zinātniskā 
sadarbība ar starptautiskiem partneriem, 
it sevišķi ar BRIC valstīm;

Or. el

Grozījums Nr. 120
Matthias Groote

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. uzsver, ka attīstība un progresīvu 
tehnoloģiju piemērošana ir galvenie 
līdzekļi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām 
un vienlaicīgi pārliecinātu ES partnerus 
visā pasaulē, ka emisiju samazināšana ir 
iespējama, nezaudējot konkurētspēju un 
darba vietas; uzskata, ka Eiropai ir svarīgi 
rādīt piemēru, ievērojami palielinot 
izdevumus, kas pētniecības 
pamatprogrammā atvēlēti klimatam 
draudzīgu un energoefektīvu rūpniecības 
tehnoloģiju izpētei;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de
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Grozījums Nr. 121
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. uzsver, ka attīstība un progresīvu 
tehnoloģiju piemērošana ir galvenie 
līdzekļi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām 
un vienlaicīgi pārliecinātu ES partnerus 
visā pasaulē, ka emisiju samazināšana ir 
iespējama, nezaudējot konkurētspēju un 
darba vietas; uzskata, ka Eiropai ir svarīgi 
rādīt piemēru, ievērojami palielinot 
izdevumus, kas pētniecības 
pamatprogrammā atvēlēti klimatam 
draudzīgu un energoefektīvu rūpniecības 
tehnoloģiju izpētei;

17. uzsver, ka attīstība un progresīvu 
tehnoloģiju piemērošana ir galvenie 
līdzekļi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām 
un vienlaicīgi pārliecinātu ES partnerus 
visā pasaulē, ka emisiju samazināšana ir 
iespējama, nezaudējot konkurētspēju un 
darba vietas; uzskata, ka Eiropai ir svarīgi 
rādīt piemēru, ievērojami palielinot 
izdevumus, kas Astotajā pētniecības un 
inovāciju pamatprogrammā, kura ir 
atbilstīgi jāsaskaņo ar stratēģiskajām 
energotehnoloģijām, kas noteiktas SET 
plānā, atvēlēti klimatam draudzīgu un 
energoefektīvu rūpniecības tehnoloģiju 
izpētei;

Or. en

Grozījums Nr. 122

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Fiona Hall, Chris Davies

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. uzsver, ka attīstība un progresīvu 
tehnoloģiju piemērošana ir galvenie 
līdzekļi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām 
un vienlaicīgi pārliecinātu ES partnerus 
visā pasaulē, ka emisiju samazināšana ir 
iespējama, nezaudējot konkurētspēju un 
darba vietas; uzskata, ka Eiropai ir svarīgi 

17. uzsver, ka attīstība un progresīvu 
tehnoloģiju piemērošana ir galvenie 
līdzekļi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām 
un vienlaicīgi pārliecinātu ES partnerus 
visā pasaulē, ka emisiju samazināšana ir 
iespējama, nezaudējot konkurētspēju un 
darba vietas; uzskata, ka Eiropai ir svarīgi 
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rādīt piemēru, ievērojami palielinot 
izdevumus, kas pētniecības 
pamatprogrammā atvēlēti klimatam 
draudzīgu un energoefektīvu rūpniecības 
tehnoloģiju izpētei;

rādīt piemēru, ievērojami palielinot 
izdevumus, kas pētniecības 
pamatprogrammā un SET plāna 
programmā atvēlēti klimatam draudzīgu 
un energoefektīvu rūpniecības tehnoloģiju 
izpētei;

Or. en

Grozījums Nr. 123

Lena Ek ALDE grupas vārdā

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a uzsver lauksaimniecības potenciālu 
sniegt būtisku ieguldījumu klimata 
pārmaiņu risināšanā un it sevišķi 
potenciālu izmantot lauksaimniecības 
pārpalikumus ilgtspējīgas enerģijas 
ražošanā, tādējādi lauksaimnieku 
ienākumiem nodrošinot papildu 
ieņēmumu plūsmu; uzskata, ka nākotnes 
KLP jābūt instrumentam, kas dalībvalstīm 
palīdz sasniegt vides un klimata pārmaiņu 
mērķus, un ka tai jāpalīdz 
lauksaimniekiem apgūt ieguvumus, kurus 
ietver vidi saudzējoša izaugsme; uzskata, 
ka KLP ekoloģiskajam aspektam ir 
jāietilpst pirmā pīlāra tiešajos 
maksājumos, lai izvairītos no sarežģītas 
administratīvās procedūras, nodrošinātu, 
ka tas motivē lauksaimnieku apņemšanās 
attiecībā uz vidi, un nodrošinātu 
vienlīdzīgu īstenošanu visās dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a piešķir īpašu nozīmi sadarbībai starp 
Eiropas patentu aizsardzības 
mehānismiem energoietaupījumu un 
atjaunojamo energoresursu jomā, lai 
sekmētu piekļuvi vērtīgam 
neizmantotajam intelektuālajam 
īpašumam; uzsver vajadzību piešķirt 
prioritāti plānotā Eiropas patenta 
aktivizēšanai energoietaupījumu un 
atjaunojamo energoresursu jomā;

Or. el

Grozījums Nr. 125
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

17.a aicina Komisiju pielāgot ES budžetu, 
lai paātrinātu rentablu zemu oglekļa 
emisiju tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, 
it sevišķi cenšoties nodrošināt finansiālās 
vajadzības, lai īstenotu Energotehnoloģiju 
stratēģisko plānu (SET plāns);

Or. en

Grozījums Nr. 126
Britta Thomsen

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

17.a uzsver vajadzību ierobežot CO2 
emisijas transporta nozarē, nodrošinot 
standartizētas Eiropas infrastruktūras 
elektriskajiem transportlīdzekļiem un 
vairāk stimulu ilgtspējīgai otrās paaudzes 
biodegvielai kā fosilo kurināmo 
alternatīvai;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Maria Da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

17.a uzskata, ka, atbalstot pāreju uz zemu
oglekļa emisiju ekonomiku un sekmējot 
virzību uz pasaules oglekļa dioksīda tirgu, 
nozaru pieejas varētu arī ietilpt 
starptautiskajā uz klimatu vērstu darbību 
pamatstruktūrā laikposmam pēc 
2012. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns) (pēc virsraksta) 

Atzinuma projekts Grozījums

17.a atzinīgi vērtē Komisijas nolūku uz 
klimatu vērstas darbības attiecināt uz 
ilgtermiņa trajektorijām un atbalsta ideju 
par tādiem starpposma mērķiem kā 
2030. gada mērķi; ir pārliecināts, ka 
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reālistiski vidēja termiņa un ilgtermiņa 
mērķi ieguldītājiem nodrošina 
nepārprotamākus stimulus iesaistīties 
ilgtspējīgos ieguldījumos; mērķu 
palielināšana pašreizējās 2020. gada 
pamatstruktūras ietvaros varētu būt pārāk 
ambicioza rīcība, skatoties no ieguldījumu 
perspektīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 129

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Fiona Hall, Chris Davies

Atzinuma projekts
18. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

18. norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
analīzi, nosakot lielāku samazinājuma 
mērķi, naftas un gāzes imports līdz 
2020. gadam samazinātos par aptuveni 
40 miljardiem euro, ja pieņem, ka naftas 
cena 2020. gadā būtu 88 ASV dolāri par 
barelu; norāda, ka ES atkarība no enerģijas 
importa tādējādi varētu samazināties par 
aptuveni 56 %;

18. norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
analīzi, nosakot lielāku samazinājuma 
mērķi, naftas un gāzes imports līdz 
2020. gadam samazinātos par aptuveni 
40 miljardiem euro, ja pieņem, ka naftas 
cena 2020. gadā būtu 88 ASV dolāri par 
barelu; norāda, ka ES atkarība no enerģijas 
importa tādējādi varētu samazināties par 
aptuveni 56 %; turklāt norāda, ka tas ir 
pašreizējo un nākotnes naftas cenu pārāk 
zems novērtējums;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
18. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

18. norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
analīzi, nosakot lielāku samazinājuma 
mērķi, naftas un gāzes imports līdz 
2020. gadam samazinātos par aptuveni 
40 miljardiem euro, ja pieņem, ka naftas 
cena 2020. gadā būtu 88 ASV dolāri par 
barelu; norāda, ka ES atkarība no enerģijas 
importa tādējādi varētu samazināties par 
aptuveni 56 %;

18. norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
analīzi, nosakot lielāku samazinājuma 
mērķi, naftas un gāzes imports līdz 
2020. gadam samazinātos par aptuveni 
40 miljardiem euro, ja pieņem, ka naftas 
cena 2020. gadā būtu 88 ASV dolāri par 
barelu; atzinīgi vērtē to, ka ES atkarība no 
enerģijas importa tādējādi varētu 
samazināties par aptuveni 56 %;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
19. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 132
Yannick Jadot, Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
19. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
bažas ES nozarēm un patērētājiem; tomēr 
atgādina, ka dalībvalstīm tika konkrēti 
piešķirtas tiesības izmantot ieņēmumus no 
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izsolēm, lai mazinātu šo ietekmi uz 
energoietilpīgām nozarēm, sniedzot valsts 
atbalstu, un aicina dalībvalstis izmantot 
daļu šo ieņēmumu arī, lai palīdzētu 
patērētājiem, it sevišķi mazaizsargātajiem, 
samazināt to enerģijas patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
19. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana vienlaikus izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;
uzskata, ka nesenais Eirobarometra 
pētījums norāda, ka stabilas un drošas 
enerģijas cenas ir noteiktas kā svarīgākais 
aspekts sadarbībai enerģētikas jomā [1];
[1] Eiropas Parlamenta 2011. gada 
31. janvāra Eirobarometrs „Eiropieši un 
enerģija”.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
19. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

19. norāda, ka, lai gan tas stimulē zemu 
oglekļa emisiju tehnoloģiju izstrādi, ETS 
samazinājuma mērķa palielināšana izraisītu 
lielāku elektroenerģijas cenu kāpumu, kas 
radītu lielas bažas ES nozarēm un 
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patērētājiem; šajā saistībā uzsver, ka ir 
steidzami jāpieņem patiesi mērķtiecīga ES 
energoietaupījumu politika, kas 
vienlaikus risinātu jautājumu par 
augstajām enerģijas cenām, cenu 
nepastāvīgumu un pārmērīgo atkarību no 
importētiem kurināmajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Anni Podimata

Atzinuma projekts
19. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem; 
norāda, ka, ja vien pašlaik netiks 
izmantota izmaksu ziņā visefektīvākā 
trajektorija, lai līdz 2050. gadam par 80–
95 % samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, nebūs iespējams segt izmaksas, 
ar ko nākotnē saskarsies nozares un 
patērētāji;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
19. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;
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tas palielinātu fosilo kurināmo cenu un 
sekmētu ieguldījumus atjaunojamos 
energoresursos;

Or. en

Grozījums Nr. 137

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
19. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

19. uzsver, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana ir jāpapildina ar 
mērķtiecīgiem energoefektivitātes 
pasākumiem, lai mazinātu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
19. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

19. atzīst, ka ETS samazinājuma mērķa 
palielināšana izraisītu lielāku 
elektroenerģijas cenu kāpumu, kas radītu 
lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 139

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Chris Davies

Atzinuma projekts
20. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

20. norāda, ka attiecībā uz starptautisko 
konkurenci plašāki ES pasākumi klimata 
pārmaiņu izraisīto seku mazināšanā radīs 
izmaksu priekšrocības ES 
starptautiskajiem konkurentiem un 
vienlaicīgi radīs konkurētspējas rezervi ES 
uzņēmumiem klimata tehnoloģiju jomā; 
uzskata, ka, pievienojoties starptautiskam 
nolīgumam, ES konkurenti atteiktos no 
izmaksu priekšrocībām, taču tas, 
iespējams, neietekmēs ES konkurētspējas 
rezervi; tādēļ lūdz komisiju veikt analīzi, 
vai ES vienpusēja apņemšanās panākt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu par vairāk nekā 20 % varētu 
būt stimuls citām valstīm pievienoties 
starptautiskam nolīgumam;

20. uzsver iespējamo Eiropas 
konkurētspējas pieaugumu, pateicoties 
inovācijai un lielākiem ieguldījumiem, ko 
izraisīs pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku; 
uzsver, ka plašāki ES pasākumi klimata 
pārmaiņu izraisīto seku mazināšanā radīs 
konkurētspējas rezervi ES uzņēmumiem 
klimata tehnoloģiju jomā un jaunas darba 
vietas, savukārt starptautiskās 
konkurētspējas ziņā varētu tikt radītas 
izmaksu priekšrocības ES 
starptautiskajiem konkurentiem; uzskata, 
ka, pievienojoties starptautiskam 
nolīgumam, ES konkurenti atteiktos no 
izmaksu priekšrocībām, taču tas, 
iespējams, neietekmēs ES konkurētspējas 
rezervi šādās nozarēs; tādēļ lūdz komisiju 
veikt analīzi, kā ES vienpusēja apņemšanās 
panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu par vairāk nekā 20 % 
ietekmē citu valstu vēlmi pievienoties 
starptautiskam nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Yannick Jadot, Marisa Matias

Atzinuma projekts
20. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

20. norāda, ka attiecībā uz starptautisko 
konkurenci plašāki ES pasākumi klimata 
pārmaiņu izraisīto seku mazināšanā radīs 
izmaksu priekšrocības ES 

20. norāda, ka attiecībā uz starptautisko 
konkurenci plašāki ES pasākumi klimata 
pārmaiņu izraisīto seku mazināšanā radīs 
konkurētspējas rezervi ES uzņēmumiem 
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starptautiskajiem konkurentiem un 
vienlaicīgi radīs konkurētspējas rezervi ES 
uzņēmumiem klimata tehnoloģiju jomā; 
uzskata, ka, pievienojoties starptautiskam 
nolīgumam, ES konkurenti atteiktos no 
izmaksu priekšrocībām, taču tas, 
iespējams, neietekmēs ES konkurētspējas 
rezervi; tādēļ lūdz komisiju veikt analīzi, 
vai ES vienpusēja apņemšanās panākt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu par vairāk nekā 20 % 
varētu būt stimuls citām valstīm 
pievienoties starptautiskam nolīgumam;

klimata tehnoloģiju jomā; uzskata, ka, 
pievienojoties starptautiskam nolīgumam, 
visticamāk, netiks ietekmēta ES 
konkurētspējas rezerve;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
20. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

20. norāda, ka attiecībā uz starptautisko 
konkurenci plašāki ES pasākumi klimata 
pārmaiņu izraisīto seku mazināšanā radīs 
izmaksu priekšrocības ES starptautiskajiem 
konkurentiem un vienlaicīgi radīs 
konkurētspējas rezervi ES uzņēmumiem 
klimata tehnoloģiju jomā; uzskata, ka, 
pievienojoties starptautiskam nolīgumam, 
ES konkurenti atteiktos no izmaksu 
priekšrocībām, taču tas, iespējams, 
neietekmēs ES konkurētspējas rezervi; 
tādēļ lūdz komisiju veikt analīzi, vai ES 
vienpusēja apņemšanās panākt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu par vairāk nekā 20 % 
varētu būt stimuls citām valstīm 
pievienoties starptautiskam nolīgumam;

20. norāda, ka attiecībā uz starptautisko 
konkurenci plašāki ES pasākumi klimata 
pārmaiņu izraisīto seku mazināšanā radīs 
izmaksu priekšrocības ES starptautiskajiem 
konkurentiem un vienlaicīgi radīs 
konkurētspējas rezervi ES uzņēmumiem 
klimata tehnoloģiju jomā; uzskata, ka, 
pievienojoties starptautiskam nolīgumam, 
ES konkurenti atteiktos no izmaksu 
priekšrocībām, taču tas, iespējams, 
neietekmēs ES konkurētspējas rezervi;

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
21. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

21. uzsver, ka klimatam draudzīgas 
inovācijas Eiropā ir vajadzīgas, lai 
saglabātu stingru pozīciju strauji augošajā 
globālajā zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
tirgū;

21. uzsver, ka klimatam draudzīgas 
inovācijas Eiropā ir vajadzīgas, lai 
saglabātu stingru pozīciju strauji augošajā 
globālajā zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
tirgū; uzsver vajadzību nodrošināt 
inovācijas rezultātu ieviešanu tirgū un 
komercializēšanu Eiropā; tādēļ ir jābūt 
pieejamiem atbilstīgiem finanšu 
instrumentiem, lai atbalstītu sekmīgu 
tehnoloģiju ieviešanu ES tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 143

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
21. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

21. uzsver, ka klimatam draudzīgas 
inovācijas Eiropā ir vajadzīgas, lai 
saglabātu stingru pozīciju strauji augošajā 
globālajā zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
tirgū;

21. uzsver, ka klimatam draudzīgas 
inovācijas Eiropā ir vajadzīgas, lai 
saglabātu stingru pozīciju strauji augošajā 
globālajā zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
tirgū; brīdina par riskiem, kas saistīti ar 
„„zaļo” darba vietu pārvirzi”, jo 
iekļaujošas un ilgtspējīgas Eiropas 
ekonomikas novēlota izveidošana 
ieguldījumus un darba vietas „zaļajās” 
nozarēs novirza uz citiem reģioniem;

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
21. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

21. uzsver, ka klimatam draudzīgas 
inovācijas Eiropā ir vajadzīgas, lai 
saglabātu stingru pozīciju strauji augošajā 
globālajā zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
tirgū;

21. uzsver, ka klimatam draudzīgas 
inovācijas Eiropā ir vajadzīgas, lai 
saglabātu stingru pozīciju strauji augošajā 
globālajā zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
tirgū, un ka tas ES ļautu nodrošināt 
lielāku konkurētspēju attiecībā pret 
lielākiem tirgus dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Atzinuma projekts
21.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

21.a uzsver, ka daudzas valstis strauji 
virzās uz jaunu, ilgtspējīgu ekonomiku 
dažādu tādu iemeslu kā klimata 
aizsardzība, resursu trūkums un 
efektivitāte, energoapgādes drošība, 
inovācijas un konkurētspēja dēļ; šajā 
kontekstā norāda uz Ķīnas valdības 
jaunāko piecu gadu plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Zigmantas Balčytis

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

21.a norāda, ka, neraugoties uz pagaidu 
enerģijas patēriņa samazinājumu 
2009. gadā, nākotnē, kad dalībvalstu 
tautsaimniecības atveseļosies, tiks 
izmantots vairāk enerģijas, tāpēc atkarība 
no enerģijas importa turpinās pieaugt;

Or. lt

Grozījums Nr. 147
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
22. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

22. pauž bažas, ka jau notiek ilgtspējīgu 
tehnoloģisko inovāciju pārvietošana no 
Eiropas uz citām pasaules daļām; konstatē, 
ka saskaņā ar jaunākajiem apsekojumiem 
no 50 uzņēmumiem, kas uzskatāmi par 
ekoloģisko tehnoloģiju līderiem, 24 atrodas 
Āzijā, 22 — Amerikas Savienotajās 
Valstīs, trīs — Eiropā un viens — Kanādā; 
uzsver, ka saskaņā ar Ernst&Young veikto 
2010. gada barometra pētījumu Ķīna un 
ASV ir pasaulē vispievilcīgākie reģioni 
atjaunojamo enerģijas avotu izveidei;

22. pauž bažas, ka jau notiek ilgtspējīgu 
tehnoloģisko inovāciju pārvietošana no 
Eiropas uz citām pasaules daļām; konstatē, 
ka saskaņā ar jaunākajiem apsekojumiem 
no 50 uzņēmumiem, kas uzskatāmi par 
ekoloģisko tehnoloģiju līderiem, 24 atrodas 
Āzijā, 22 — Amerikas Savienotajās 
Valstīs, trīs — Eiropā un viens — Kanādā; 
uzsver, ka saskaņā ar Ernst&Young veikto 
2010. gada barometra pētījumu Ķīna un 
ASV ir pasaulē vispievilcīgākie reģioni 
atjaunojamo enerģijas avotu izveidei; 
uzsver, ka tas ir gan arguments, lai 
izveidotu labāku uzņēmējdarbības vidi 
„zaļajām” tehnoloģijām ES, gan lai 
noteiktu mērķtiecīgākus CO2 
samazināšanas mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 148
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
22. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

22. pauž bažas, ka jau notiek ilgtspējīgu 
tehnoloģisko inovāciju pārvietošana no 
Eiropas uz citām pasaules daļām; konstatē, 
ka saskaņā ar jaunākajiem apsekojumiem 
no 50 uzņēmumiem, kas uzskatāmi par 
ekoloģisko tehnoloģiju līderiem, 24 atrodas 
Āzijā, 22 — Amerikas Savienotajās 
Valstīs, trīs — Eiropā un viens — Kanādā; 
uzsver, ka saskaņā ar Ernst&Young veikto 
2010. gada barometra pētījumu Ķīna un 
ASV ir pasaulē vispievilcīgākie reģioni 
atjaunojamo enerģijas avotu izveidei;

22. pauž bažas, ka jau notiek ilgtspējīgu 
tehnoloģisko inovāciju pārvietošana no 
Eiropas uz citām pasaules daļām, kas var 
nozīmēt, ka Eiropa kļūs par šo 
tehnoloģiju un saistītu gatavo produktu 
neto importētāju; konstatē, ka saskaņā ar 
jaunākajiem apsekojumiem no 
50 uzņēmumiem, kas uzskatāmi par 
ekoloģisko tehnoloģiju līderiem, 24 atrodas 
Āzijā, 22 — Amerikas Savienotajās 
Valstīs, trīs — Eiropā un viens — Kanādā; 
uzsver, ka saskaņā ar Ernst&Young veikto 
2010. gada barometra pētījumu Ķīna un 
ASV ir pasaulē vispievilcīgākie reģioni 
atjaunojamo enerģijas avotu izveidei;

Or. el

Grozījums Nr. 149
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
22.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

22.a norāda, ka ES analīzē par iespējām 
sasniegt tādu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinājumu, kas pārsniedz 
20 %, jautājums nav par to, kā radīt 
vairāk „zaļu darba vietu”, subsidējot 
neefektīvas (pēc tam, kad ir ņemtas vērā 
oglekļa dioksīda cenas) iekārtas 
atjaunojamiem energoresursiem, bet gan 
kā radīt „aizsargājamas darba vietas”, kas 
izturēs konkurences testu, kuru piemēro 
jaunie pasaules tirgus dalībnieki; tā kā 
attiecīgais aprīkojums, kas vajadzīgs 
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dažiem atjaunojamo energoresursu 
veidiem, tiek aizvien intensīvāk ražots 
Ķīnā un Indijā, Eiropai tagad vairāk 
jāiegulda energoefektivitātē, kura 
nostiprinās vietējās tautsaimniecības, 
atbalstot vietējās darba vietas, kas nevar 
pārvietoties uz trešām valstīm, kurām ir 
zemākas ražošanas izmaksas;

Or. xm

Grozījums Nr. 150
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
22.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

22.a atzīst darba vietu radīšanas un 
konkurētspējas ietekmi, kas saistīta ar 
pāreju uz zemu oglekļa emisiju 
ekonomiku, ES kļūstot par pasaules līderi 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju, 
kā arī energoefektīvu produktu un 
pakalpojumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
22.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

22.a uzsver Eiropas pievienotās vērtības 
nozīmi, izstrādājot un vietējā līmenī 
ražojot energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas 
un produktus;

Or. el
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Grozījums Nr. 152
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
22.a punkts (jauns) (pēc virsraksta)

Atzinuma projekts Grozījums

22.a uzsver, ka Eiropas seku mazināšanas 
politika ir efektīvs instruments, lai 
veicinātu tās ražošanas sistēmas „zaļāku” 
sastāvu, tomēr, ja to īstenos vienpusēji, 
tai, iespējams, būs mazāka ekoloģiskā 
efektivitāte oglekļa emisiju pārvirzes 
ietekmes dēļ [1];
[1] Secinājums par Eiropas un Vidusjūras 
reģiona valstu Klimata pārmaiņu centra 
2011. gada 3. marta pētījumu „ES seku 
mazināšanas politikas virzienu 
makroekonomiskā ietekme pēc 20 % 
mērķa sasniegšanas”.

Or. en

Grozījums Nr. 153

Lena Ek ALDE grupas vārdā

Atzinuma projekts
23. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

23. konstatē, ka saskaņā ar ETS 
noteikumiem līdz 2020. gadam 
rūpniecībai jāsamazina CO2 emisija par 
168 miljoniem tonnu; norāda, ka saskaņā 
ar ierosinātajiem noteikumiem attiecībā 
uz salīdzināmo novērtēšanu rūpniecības 
nozarē joprojām būs jāiegādājas 
ievērojama daļa emisiju sertifikātu, radot 
ES uzņēmumiem tādas būtiskas izmaksas, 
kādas to konkurentiem citur pasaulē nav 

svītrots
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jāuzņemas;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
23. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

23. konstatē, ka saskaņā ar ETS 
noteikumiem līdz 2020. gadam rūpniecībai 
jāsamazina CO2 emisija par 168 miljoniem 
tonnu; norāda, ka saskaņā ar ierosinātajiem 
noteikumiem attiecībā uz salīdzināmo 
novērtēšanu rūpniecības nozarē joprojām 
būs jāiegādājas ievērojama daļa emisiju 
sertifikātu, radot ES uzņēmumiem tādas 
būtiskas izmaksas, kādas to konkurentiem
citur pasaulē nav jāuzņemas;

23. konstatē, ka saskaņā ar ETS 
noteikumiem līdz 2020. gadam rūpniecībai 
jāsamazina CO2 emisija par 168 miljoniem 
tonnu; norāda, ka saskaņā ar ierosinātajiem 
noteikumiem attiecībā uz salīdzināmo 
novērtēšanu rūpniecības nozarē joprojām 
būs jāiegādājas ievērojama daļa emisiju 
sertifikātu, vienlaikus norādot, ka 
ekonomikas krīzes radīja oglekļa dioksīda 
emisiju un cenu samazināšanos; turklāt 
norāda, ka, pateicoties ETS elastīgajai 
arhitektūrai, uzņēmumi varēs pārnest 
neizmantotās otrā posma kvotas uz trešo 
posmu;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Yannick Jadot, Marisa Matias

Atzinuma projekts
23. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

23. konstatē, ka saskaņā ar ETS 
noteikumiem līdz 2020. gadam 
rūpniecībai jāsamazina CO2 emisija par 
168 miljoniem tonnu; norāda, ka saskaņā 
ar ierosinātajiem noteikumiem attiecībā uz 
salīdzināmo novērtēšanu rūpniecības 
nozarē joprojām būs jāiegādājas 

23. norāda, ka saskaņā ar ierosinātajiem 
noteikumiem attiecībā uz salīdzināmo 
novērtēšanu rūpniecības oglekļa dioksīda
ziņā neefektīvākām iekārtām joprojām būs 
jāiegādājas daļa emisiju sertifikātu, 
pieņemot ražošanas līmeņus, kas atbilst 
pirmskrīzes augstajiem līmeņiem, un 
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ievērojama daļa emisiju sertifikātu, radot
ES uzņēmumiem tādas būtiskas izmaksas, 
kādas to konkurentiem citur pasaulē nav 
jāuzņemas;

neņemot vērā pašreizējā tirdzniecības 
periodā saražoto pārpalikumu, kas, 
iespējams, dažiem ES uzņēmumiem rada 
tādas būtiskas izmaksas, kādas to 
konkurentiem citur pasaulē nav jāuzņemas;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
23.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

23.a uzskata, ka ETS kritērijos ir jāņem 
vērā arī tas, kādi energoavoti ir pieejami 
dalībvalstī, un jāpieļauj to pielāgošana, 
mainoties energoavotu sadalījumam un 
ieguves iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Atzinuma projekts
24. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

24. pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
pieņēmumos par oglekļa emisiju pārvirzi 
nav pietiekami atspoguļota papildu 
ietekme uz elektroenerģijas cenām; uzsver, 
ka 40 % ES elektroenerģijas patērē 
rūpniecība, ko būtiski ietekmē jebkāds 
oglekļa cenu pieaugums, jo izmaksas 
pārņem elektroenerģijas nozare;

24. norāda, ka papildu ietekmi uz 
elektroenerģijas cenām nevar risināt ar 
bezmaksas kvotām, tāpēc tā nav ņemta 
vērā kritēriju noteikšanā un attiecīgajā to 
nozaru sarakstā, kuras saskaras ar 
oglekļa emisiju pārvirzi; uzsver, ka 40 % 
ES elektroenerģijas patērē rūpniecība, ko 
būtiski ietekmē jebkāds oglekļa cenu 
pieaugums, jo izmaksas pārņem 
elektroenerģijas nozare; tomēr atgādina, 
ka dalībvalstīm tika konkrēti piešķirtas 
tiesības izmantot ieņēmumus no izsolēm, 
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lai mazinātu šo ietekmi uz 
energoietilpīgām nozarēm, sniedzot valsts 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Matthias Groote

Atzinuma projekts
24. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

24. pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
pieņēmumos par oglekļa emisiju pārvirzi 
nav pietiekami atspoguļota papildu ietekme 
uz elektroenerģijas cenām; uzsver, ka 40 % 
ES elektroenerģijas patērē rūpniecība, ko 
būtiski ietekmē jebkāds oglekļa cenu 
pieaugums, jo izmaksas pārņem 
elektroenerģijas nozare;

24. pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
pieņēmumos par oglekļa emisiju pārvirzi 
nav pietiekami atspoguļota papildu ietekme 
uz elektroenerģijas cenām; uzsver, ka 40 % 
ES elektroenerģijas patērē rūpniecība, ko 
būtiski ietekmē jebkāds oglekļa cenu 
pieaugums, jo izmaksas pārņem 
elektroenerģijas nozare; tomēr norāda, ka 
dalībvalstis var saistībā ar atbalsta 
shēmām izmantot ieņēmumus no izsolēm, 
lai mazinātu šo ietekmi;

Or. de

Grozījums Nr. 159
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Atzinuma projekts
24.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

24.a tomēr norāda, ka, cita starpā, 
saskaņā ar Komisijas datiem dažas 
rūpniecības nozares ir īpaši 
mazaizsargātas pret oglekļa emisiju 
pārvirzi, un uzskata, ka to noteikšanai ir 
vajadzīga detalizēta nozaru analīze; 
aicina Komisiju tuvākajā nākotnē 
izmantot šādu pieeju, nevis dažus 
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kvantitatīvus kritērijus, kas ir identiski 
visām rūpniecības nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Atzinuma projekts
24.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

24.b uzsver, ka nepastāv viens risinājums 
rūpniecības nozarēm, kas ir 
mazaizsargātas pret oglekļa emisiju 
pārvirzi, un ka produkta raksturpazīmes 
un tirgus struktūra ir būtiski kritēriji, 
izvēloties kādu no pieejamajiem 
instrumentiem (bezmaksas kvotas, valsts 
atbalsts vai plašāki pielāgošanas 
pasākumi);

Or. en

Grozījums Nr. 161
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
25. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

25. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes 
2020. gadam būtiski atšķiras — no 55 euro 
par tonnu CO2, pamatojoties uz Komisijas 
aprēķiniem, līdz 67 euro par tonnu CO2, 
ņemot vērā plānu par 30 % iekšējo 
samazinājumu; tādēļ uzskata Komisijas 
oglekļa emisiju pārvirzes riska vērtēšanā 
iekļautās prognozes par samērā 
optimistiskām un neuzticamām;

25. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes 
2020. gadam būtiski atšķiras; tāpēc ir 
jādivkāršo ES centieni taupīt enerģiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 162
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Atzinuma projekts
25. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

25. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes 
2020. gadam būtiski atšķiras — no 55 euro 
par tonnu CO2, pamatojoties uz Komisijas 
aprēķiniem, līdz 67 euro par tonnu CO2, 
ņemot vērā plānu par 30 % iekšējo 
samazinājumu; tādēļ uzskata Komisijas 
oglekļa emisiju pārvirzes riska vērtēšanā 
iekļautās prognozes par samērā 
optimistiskām un neuzticamām;

25. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes par 
oglekļa dioksīda cenām 2020. gadam 
būtiski atšķiras, pamatojoties uz plānu par 
30 % iekšējo samazinājumu; tādēļ aicina 
Eiropas Komisiju regulāri atkārtoti 
novērtēt to nozaru sarakstu, kuras 
saskaras ar būtisku oglekļa emisiju 
pārvirzes risku, ja ES pāries pie iekšējā 
mērķa 30 % apmērā;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Matthias Groote

Atzinuma projekts
25. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

25. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes 
2020. gadam būtiski atšķiras — no 55 euro 
par tonnu CO2, pamatojoties uz Komisijas 
aprēķiniem, līdz 67 euro par tonnu CO2, 
ņemot vērā plānu par 30 % iekšējo 
samazinājumu; tādēļ uzskata Komisijas 
oglekļa emisiju pārvirzes riska vērtēšanā 
iekļautās prognozes par samērā 
optimistiskām un neuzticamām;

25. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes 
2020. gadam būtiski atšķiras — no 55 euro 
par tonnu CO2, pamatojoties uz Komisijas 
aprēķiniem, līdz 67 euro par tonnu CO2, 
ņemot vērā plānu par 30 % iekšējo 
samazinājumu; tādēļ aicina Komisiju 
iesniegt jaunu plānu oglekļa emisiju 
pārvirzes riska vērtēšanai;

Or. de
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Grozījums Nr. 164
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
25. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

25. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes 
2020. gadam būtiski atšķiras — no 55 euro 
par tonnu CO2, pamatojoties uz Komisijas 
aprēķiniem, līdz 67 euro par tonnu CO2, 
ņemot vērā plānu par 30 % iekšējo 
samazinājumu; tādēļ uzskata Komisijas 
oglekļa emisiju pārvirzes riska vērtēšanā 
iekļautās prognozes par samērā 
optimistiskām un neuzticamām;

25. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes 
2020. gadam būtiski atšķiras — no 55 euro 
par tonnu CO2, pamatojoties uz Komisijas 
aprēķiniem, līdz 67 euro par tonnu CO2, 
ņemot vērā plānu par 30 % iekšējo 
samazinājumu; tādēļ uzskata Komisijas 
oglekļa emisiju pārvirzes riska vērtēšanā 
iekļautās prognozes par samērā 
optimistiskām;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
25.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

25.a norāda, ka samazinājuma mērķa 
palielināšana līdz 30 % būtu saistīta ar 
aprēķinātiem papildu zaudējumiem 
aptuveni 1 % apmērā dzelzs un krāsaino 
metālu ražošanā, ķīmisko vielu un citās 
energoietilpīgās nozarēs salīdzinājumā ar 
20 % mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
25.a punkts (jauns) (pēc virsraksta) 
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Atzinuma projekts Grozījums

25.a uzsver vajadzību paātrināt cīņu pret 
klimata pārmaiņām un tāpēc pāriet pie 
CO2 emisiju samazinājuma mērķa 30 % 
apmērā līdz 2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Yannick Jadot, Marisa Matias

Atzinuma projekts
26. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

26. uzskata, ka jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ES klimata pārmaiņu 
politikas ietekmē radusies darbaspēka un 
enerģijas sadārdzināšanās neizraisa 
sociālo dempingu vai oglekļa emisiju 
pārvirzi; tādēļ uzskata, ka citām 
attīstītajām valstīm un jaunattīstības 
valstīm jāuzņemas atbilstīgi vai samērīgi 
centieni;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 168

Lena Ek ALDE grupas vārdā

Atzinuma projekts
26. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

26. uzskata, ka jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ES klimata pārmaiņu 
politikas ietekmē radusies darbaspēka un 
enerģijas sadārdzināšanās neizraisa

26. uzskata, ka potenciālās izmaiņas, ko 
ES klimata pārmaiņu politika izraisījusi 
attiecībā uz darbaspēka un enerģijas 
izmaksām, nedrīkst radīt sociālo dempingu 
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sociālo dempingu vai oglekļa emisiju 
pārvirzi; tādēļ uzskata, ka citām 
attīstītajām valstīm un jaunattīstības 
valstīm jāuzņemas atbilstīgi vai samērīgi 
centieni;

vai oglekļa emisiju pārvirzi, un aicina 
Komisiju izpētīt šādus riskus; tādēļ aicina
citas attīstītās un jaunattīstības valstis 
īstenot atbilstīgus vai samērīgus 
centienus;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Matthias Groote

Atzinuma projekts
26.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

26.a aicina Komisiju, no vienas puses, 
īstenot pasākumus, lai nodrošinātu darba 
tirgus prasības, kas radušās pārejas dēļ uz 
zemu oglekļa emisiju ekonomiku, un, no 
otras puses, sākt pārstrukturēšanas 
pasākumus, kuri ietver darba ņēmējus, 
kas kļūst pieejami jaunajās nozarēs;

Or. de

Grozījums Nr. 170
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
26.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

26.a uzskata, ka Kohēzijas fonda līdzekļi 
ir jāizmanto efektīvāk, lai veicinātu 
atjaunojamos energoresursus, 
energoefektivitāti un zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijas;

Or. lt
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Grozījums Nr. 171
Gaston Franco

Atzinuma projekts
27. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzsver, ka oglekļa cenu palielināšanās 
arvien palielinās elektroenerģijas izmaksas; 
konstatē, ka oglekļa cenu palielināšanās 
par 1 euro sabiedrībai rada papildu 
izmaksas par elektroenerģiju 2 miljardu 
euro apmērā, 40 % no kurām rada 
ražošana; aicina Komisiju ātri izstrādāt 
pamatnostādnes elektroenerģijas izmaksu 
atlīdzināšanai;

27. uzsver, ka oglekļa cenu palielināšanās 
arvien palielinās elektroenerģijas izmaksas; 
konstatē, ka oglekļa cenu palielināšanās 
par 1 euro sabiedrībai rada papildu 
izmaksas par elektroenerģiju 2 miljardu 
euro apmērā, 40 % no kurām rada 
ražošana; aicina Komisiju apspriesties ar 
visām iesaistītajām personām, lai 
ierosinātu piemērotus risinājumus, 
izvairoties no konkurences 
izkropļojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 172
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
27. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzsver, ka oglekļa cenu palielināšanās 
arvien palielinās elektroenerģijas izmaksas; 
konstatē, ka oglekļa cenu palielināšanās 
par 1 euro sabiedrībai rada papildu 
izmaksas par elektroenerģiju 2 miljardu 
euro apmērā, 40 % no kurām rada 
ražošana; aicina Komisiju ātri izstrādāt 
pamatnostādnes elektroenerģijas izmaksu 
atlīdzināšanai;

27. uzsver, ka oglekļa cenu palielināšanās 
arvien palielinās elektroenerģijas izmaksas, 
kas jau pieaug subsīdiju dārgo izmaksu 
dēļ, kuras vajadzīgas lai ražotu 
elektroenerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem; konstatē, ka oglekļa 
cenu palielināšanās par 1 euro sabiedrībai 
rada papildu izmaksas par elektroenerģiju 
2 miljardu euro apmērā, 40 % no kurām 
rada ražošana; aicina Komisiju ātri 
izstrādāt pamatnostādnes elektroenerģijas 
izmaksu atlīdzināšanai;

Or. el
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Grozījums Nr. 173
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Atzinuma projekts
27. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

27. uzsver, ka oglekļa cenu palielināšanās 
arvien palielinās elektroenerģijas izmaksas; 
konstatē, ka oglekļa cenu palielināšanās 
par 1 euro sabiedrībai rada papildu 
izmaksas par elektroenerģiju 2 miljardu 
euro apmērā, 40 % no kurām rada 
ražošana; aicina Komisiju ātri izstrādāt 
pamatnostādnes elektroenerģijas izmaksu 
atlīdzināšanai;

27. uzsver, ka oglekļa cenu palielināšanās 
arvien palielinās elektroenerģijas izmaksas; 
konstatē, ka oglekļa cenu palielināšanās 
par 1 euro nozīmē vairāk nekā 2 miljardu 
euro transfertu uz dalībvalstu budžetiem 
no elektroenerģijas patērētāju kabatām, 
40 % no kā rada ražošana; aicina Komisiju 
ātri izstrādāt pamatnostādnes 
elektroenerģijas izmaksu atlīdzināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
27.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

27.a uzsver, ka saskaņā ar IEA ziņojumu 
„Pasaules enerģētikas perspektīvas 
2010. gadam” 2°C mērķi var sasniegt 
tikai tad, ja laikposmā līdz 2020. gadam 
strikti tiks īstenotas pašreizējās 
apņemšanās, kā arī ar daudz spēcīgāku 
rīcību pēc 2020. gada; tāpēc aicina 
Komisiju un Eiropadomi prasīt ātrāku un 
starptautiski koordinētu īstenošanu 
attiecībā uz fosilo kurināmo subsīdiju 
atcelšanu, par ko vienojās G-20, un 
iesniegt atbilstīgus priekšlikumus ES 
līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
27.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

27.b šajā saistībā atgādina Komisijas 
paziņojumu par stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kurā tiek aicināta ātra nodokļu sloga 
pārvietošana no darba tirgus uz 
enerģētikas nozari; atzinīgi vērtē gada 
izaugsmes pētījumā ietverto paziņojumu 
pielāgot Eiropas enerģētikas nodokļu 
sistēmu, lai to saskaņotu ar ES 
enerģētikas un klimata mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 176

Lena Ek ALDE grupas vārdā

Atzinuma projekts
28. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

28. pauž bažas, ka imports no valstīm, 
kurās ir mazāki CO2 ierobežojumi, ir 
galvenais iemesls, kādēļ par 47 % 
palielinājās ar patēriņu saistītas CO2
emisijas ES laikposmā no 1990. gada līdz 
2006. gadam; lūdz Komisiju novērtēt, vai 
šādas tendences turpinājās ETS ietvaros 
un vai tās varētu palielināties trešajā 
īstenošanas posmā (20/30 %); uzskata, ka 
pasākumi šādu oglekļa patēriņa tendenču 
novēršanai, ja tie ir godīgi un atbilst PTO 
noteikumiem, varētu iedrošināt ES 
tirdzniecības partnerus pievienoties 
starptautiskam nolīgumam;

28. pauž bažas, ka imports no valstīm, 
kurās ir mazāki CO2 ierobežojumi, ir 
galvenais iemesls, kādēļ par 47 % 
palielinājās ar patēriņu saistītas CO2
emisijas ES laikposmā no 1990. gada līdz 
2006. gadam; tomēr norāda, ka tas nav 
atkarīgs no ES klimata politikas 
virzieniem kopumā vai tieši no ETS;

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Atzinuma projekts
28. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

28. pauž bažas, ka imports no valstīm, 
kurās ir mazāki CO2 ierobežojumi, ir 
galvenais iemesls, kādēļ par 47 % 
palielinājās ar patēriņu saistītas CO2
emisijas ES laikposmā no 1990. gada līdz 
2006. gadam; lūdz Komisiju novērtēt, vai 
šādas tendences turpinājās ETS ietvaros 
un vai tās varētu palielināties trešajā 
īstenošanas posmā (20/30 %); uzskata, ka 
pasākumi šādu oglekļa patēriņa tendenču 
novēršanai, ja tie ir godīgi un atbilst PTO 
noteikumiem, varētu iedrošināt ES 
tirdzniecības partnerus pievienoties 
starptautiskam nolīgumam;

28. pauž bažas, ka imports ir galvenais 
iemesls, kādēļ par 47 % palielinājās ar 
patēriņu saistītas CO2 emisijas ES 
laikposmā no 1990. gada līdz 2006. gadam, 
lai gan tas nav atkarīgs no ES klimata 
politikas virzieniem kopumā vai tieši no 
ETS; uzskata, ka ES jāveic pasākumi šādu 
oglekļa patēriņa tendenču novēršanai un 
jārisina jautājums par oglekļa dioksīdu, 
kas saistīts ar importu, ja šie pasākumi ir 
godīgi un atbilst PTO noteikumiem; 
atgādina priekšlikumus Eiropas 
Parlamenta 2010. gada 25. novembra 
rezolūcijā „Starptautiskās tirdzniecības 
politika klimata pārmaiņu diktēto prasību 
kontekstā” (2010/2105(INI)) un uzskata, 
ka tie varētu iedrošināt ES tirdzniecības 
partnerus pievienoties starptautiskam 
nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Adam Gierek

Atzinuma projekts
28. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

28. pauž bažas, ka imports no valstīm, 
kurās ir mazāki CO2 ierobežojumi, ir 
galvenais iemesls, kādēļ par 47 % 
palielinājās ar patēriņu saistītas CO2
emisijas ES laikposmā no 1990. gada līdz 
2006. gadam; lūdz Komisiju novērtēt, vai 

28. pauž bažas, ka imports no valstīm, 
kurās ir mazāki CO2 ierobežojumi, ir 
galvenais iemesls, kādēļ par 47 % 
palielinājās ar patēriņu saistītas CO2
emisijas ES laikposmā no 1990. gada līdz 
2006. gadam; lūdz Komisiju novērtēt, vai 
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šādas tendences turpinājās ETS ietvaros un 
vai tās varētu palielināties trešajā 
īstenošanas posmā (20/30 %); uzskata, ka 
pasākumi šādu oglekļa patēriņa tendenču 
novēršanai, ja tie ir godīgi un atbilst PTO 
noteikumiem, varētu iedrošināt ES 
tirdzniecības partnerus pievienoties 
starptautiskam nolīgumam;

šādas tendences turpinājās ETS ietvaros un 
vai tās varētu palielināties trešajā 
īstenošanas posmā (20/30 %); uzskata, ka 
pasākumi šādu enerģijas no fosilajiem 
kurināmajiem ar augstām oglekļa 
emisijām patēriņa tendenču novēršanai, ja 
tie atbilst godīgiem konkurences un PTO 
noteikumiem, varētu iedrošināt ES 
tirdzniecības partnerus pievienoties 
starptautiskam nolīgumam, lai samazinātu 
CO2 ietekmi uz globālo sasilšanu;

Or. pl

Grozījums Nr. 179
Edit Herczog

Atzinuma projekts
29. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

·veicināt mazu un vidēju uzņēmumu 
izpratni par zemām oglekļa emisijām un 
šo uzņēmumu prasmes enerģētikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
29. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

·analizēt ES palielināto emisiju 
samazināšanas mērķu ietekmi dalībvalstu 
līmenī, kā norādīts Vides padomes 
2011. gada 14. marta secinājumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
29. punkta – 4. apakšpunkts 

Atzinuma projekts Grozījums

·veicināt, lai dalībvalstis efektīvi izmantotu 
struktūrfondus un Kohēzijas fondu, jo īpaši 
attiecībā uz energoefektivitātes 
pasākumiem;

·veicināt, lai dalībvalstis efektīvi izmantotu 
struktūrfondus un Kohēzijas fondu, jo īpaši 
attiecībā uz energoefektivitātes 
pasākumiem, vienlaikus atgādinot, ka šādi 
fondi pirmām kārtām jāizmanto 
ekonomisko un sociālo atšķirību 
mazināšanai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
29. punkta – 4. apakšpunkts 

Atzinuma projekts Grozījums

·veicināt, lai dalībvalstis efektīvi izmantotu 
struktūrfondus un Kohēzijas fondu, jo īpaši 
attiecībā uz energoefektivitātes 
pasākumiem;

·veicināt, lai dalībvalstis efektīvi izmantotu 
struktūrfondus un Kohēzijas fondu, jo īpaši 
attiecībā uz energoefektivitātes 
pasākumiem, kā arī ierosina reģionālu 
pieeju, lai uzlabotu dažu valstu 
energoefektīvo infrastruktūru zemo 
kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Anni Podimata

Atzinuma projekts
29. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums

·veikt Enerģētikas nodokļu direktīvas 
visaptverošu pārskatīšanu, lai CO2 
emisijas un enerģijas saturu padarītu par 
enerģijas produktu taksācijas 
pamatkritēriju;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
29. punkta – 6. apakšpunkts 

Atzinuma projekts Grozījums

·asignēt papildu finansējumu Centrālās 
un Austrumeiropas dalībvalstīm 
pasākumiem nozarēs, kas neietilpst ETS 
(ēkas, transports, lauksaimniecība);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 185
Markus Pieper

Atzinuma projekts
29. punkta – 6. apakšpunkts 

Atzinuma projekts Grozījums

 ·asignēt papildu finansējumu Centrālās un 
Austrumeiropas dalībvalstīm pasākumiem 
nozarēs, kas neietilpst ETS (ēkas, 
transports, lauksaimniecība);

 ·asignēt papildu finansējumu vājākiem un 
nelabvēlīgākā situācijā esošiem reģioniem
pasākumiem nozarēs, kas neietilpst ETS 
(ēkas, transports, lauksaimniecība);

Or. de
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Grozījums Nr. 186
Adam Gierek

Atzinuma projekts
29. punkta – 7. apakšpunkts 

Atzinuma projekts Grozījums

·Astotajā pētniecības pamatprogrammā 
noteikt prioritāti klimata pārmaiņām un 
enerģētikai.

·Astotajā pētniecības pamatprogrammā 
noteikt prioritāti pētījumiem par klimata 
pārmaiņu cēloņiem un pielāgošanos šīm 
pārmaiņām, kā arī par efektīviem 
primārajiem enerģijas avotiem un 
enerģijas pārveidi un izmantošanu 
mehāniska darba veidā.

Or. pl

Grozījums Nr. 187
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
29. punkta – 7. apakšpunkts 

Atzinuma projekts Grozījums

·Astotajā pētniecības pamatprogrammā 
noteikt prioritāti klimata pārmaiņām un 
enerģētikai.

·Astotajā pētniecības pamatprogrammā 
noteikt prioritāti klimata pārmaiņām, 
atjaunojamiem energoresursiem un 
energoefektivitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 188

Lena Ek ALDE grupas vārdā
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
29. punkta – 7.a apakšpunkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums

·izpētīt iespējamo negatīvo ietekmi saistībā 
ar „zaļo” darba vietu pārvirzi, kā arī ar 
mazākiem ieguldījumiem un 
konkurētspēju „zaļajās” nozarēs, ja ES 
izlemtu būtiski nepalielināt savu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 20 % 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam.

Or. en


