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Grozījums Nr. 1
Anni Podimata

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas semestra procesu,
kura mērķis ir nodrošināt stingrāku
ekonomikas pārvaldību; uzskata — lai 
veiksmīgi īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”, ir jāuzņemas ievērojamas, 
koordinētas un atbilstīgas finanšu saistības 
tās prioritāšu izpildei gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī, un ka jebkādi attiecīgo 
ES budžeta apropriāciju ierobežojumi 
kavētu šī mērķa sasniegšanu;

1. uzskata, ka Eiropas semestra procesam 
ir jākļūst par nozīmīgu instrumentu 
ekonomikas un fiskālās saskaņošanas 
sekmēšanai, kuram vajadzētu ietvert ne 
tikai dalībvalstu fiskālo programmu 
pārraudzību, bet arī izvērtēt dalībvalstu 
budžetu atbilstību stratēģijas 
„Eiropa 2020” saistībām un mērķiem; 
uzskata — lai veiksmīgi īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”, ir jāuzņemas ievērojamas, 
koordinētas un atbilstīgas finanšu saistības 
tās prioritāšu izpildei gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī, un ka jebkādi attiecīgo 
ES budžeta apropriāciju ierobežojumi 
kavētu šī mērķa sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Fiona Hall, Lena Ek

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Eiropas semestra procesu, 
kura mērķis ir nodrošināt stingrāku 
ekonomikas pārvaldību; uzskata — lai 
veiksmīgi īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”, ir jāuzņemas ievērojamas, 
koordinētas un atbilstīgas finanšu saistības 
tās prioritāšu izpildei gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī, un ka jebkādi attiecīgo 
ES budžeta apropriāciju ierobežojumi 
kavētu šī mērķa sasniegšanu;

1. atzinīgi vērtē Eiropas semestra procesu, 
kura mērķis ir nodrošināt stingrāku 
ekonomikas pārvaldību; uzskata — lai 
veiksmīgi īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”, ir jāuzņemas ievērojamas, 
koordinētas, pārredzamas un atbilstīgas 
finanšu saistības tās prioritāšu izpildei gan 
ES, gan dalībvalstu līmenī, un ka jebkādi 
attiecīgo ES budžeta apropriāciju 
ierobežojumi kavētu šī mērķa sasniegšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Edit Herczog

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda — lai saskaņā ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” digitālās darba kārtības 
pamatiniciatīvu paātrinātu ātrgaitas 
interneta ieviešanu un mājsaimniecības 
un uzņēmumi gūtu labumu no vienotā 
digitālā tīkla, ir labāk jāsaskaņo platjoslas 
infrastruktūras ieguldījumu un 
infrastruktūras programmu finansēšana, 
uzlabojot plānošanu dalībvalstu, 
reģionālā un vietējā mērogā, un ES ir 
ciešāk jāsadarbojas ar reģioniem, lai 
palīdzētu tiem struktūrfondu un lauku 
attīstības fondu līdzekļus izlietot 
minētajiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Algirdas Saudargas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē to, ka Komisijas mērķi 
attiecībā uz 2012. gada budžeta projektu ir 
saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka dažām ES 
izvirzītajām prioritātēm, jo īpaši 
enerģētikas politikai, nav paredzēts 
pietiekams finansējums;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Fiona Hall, Lena Ek

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž nopietnas bažas par ES budžeta 
politisko prioritāšu neatbilstību 
faktiskajiem finanšu piešķīrumiem, jo 
īpaši enerģētikas politikai, kuras 
finansējums veido tikai 0,5 % no ES 
budžeta līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Edit Herczog

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver 7. pētniecības 
pamatprogrammā paredzētā riska 
dalīšanas finanšu mehānisma un 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammā paredzētās 
Uzņēmējdarbības un jauninājumu 
programmas nozīmi, kas ir to Eiropas 
inovatīvo finanšu instrumentu paraugi, 
kurus izmanto ES budžeta līdzekļu un 
EIB finanšu resursu piesaistei, lai sniegtu 
atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai un 
stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas „Inovācijas Savienība” 
mērķu sasniegšanai; aicina Komisiju 
sekmēt minēto instrumentu izmantošanu 
pētniecības, jauninājumu un enerģētikas 
jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Algirdas Saudargas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, 
enerģijas glabāšanas tehnoloģijām, 
resursu efektīvu izmantošanu un videi 
saudzīgām tehnoloģijām, ir izšķiroša 
nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt 
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu 
kritēriju;

2. atgādina, ka ieguldījumi pētniecības, 
attīstības un jauninājumu (R&D&I) jomā ir 
ilgtermiņa ieguldījumi, kas ir svarīgi 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanai;  šajā sakarībā norāda, ka ir 
jāuzlabo nosacījumi R&D&I jomā; 
uzskata, ka ES izdevumi ir vairāk 
jāorientē uz jomām, ar kurām sekmē 
ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, 
piemēram, jauninājumiem un R&D; ir 
pārliecināts, ka pētniecības, jauninājumu 
un attīstības jomas uzplaukumam ir 
jāveicina svarīgāko mūsdienu sabiedrības 
problēmu risināšana; atzinīgi vērtē 
Komisijas priekšlikumu palielināt ES 
budžetu R&D&I programmām; uzsver —
pirms projektu atlases procedūrā ievieš ar 
ilgtspējību saistītus kritērijus, ir jāveic 
rūpīga izpēte;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Edit Herczog

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas 
glabāšanas tehnoloģijām, resursu efektīvu 
izmantošanu un videi saudzīgām 

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas 
glabāšanas tehnoloģijām, resursu efektīvu 
izmantošanu un videi saudzīgām 
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tehnoloģijām, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt 
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu 
kritēriju;

tehnoloģijām, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt 
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu 
kritēriju; uzsver — lai gan finanšu plānā 
TEN enerģētikas programmai ir paredzēts 
būtisks 2007.–2013. gada budžeta 
palielinājums salīdzinājumā ar sākotnēji 
paredzēto finansējumu, ieplānotā summa 
EUR 22 miljonu apmērā joprojām ir ļoti 
ierobežota, ņemot vērā risināmās 
problēmas un TEN transporta 
programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas 
glabāšanas tehnoloģijām, resursu efektīvu 
izmantošanu un videi saudzīgām 
tehnoloģijām, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt 
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu 
kritēriju;

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas 
glabāšanas tehnoloģijām, resursu efektīvu 
izmantošanu un videi saudzīgām 
tehnoloģijām, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt 
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu kritēriju 
saskaņā ar ES mērķiem enerģētikas un 
klimata jomā, un pakāpeniski izbeigt 
subsidēt attiecīgi fosilo kurināmo un 
novecojušas tehnoloģijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Fiona Hall, Lena Ek

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas 
glabāšanas tehnoloģijām, resursu efektīvu 
izmantošanu un videi saudzīgām 
tehnoloģijām, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt 
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu 
kritēriju;

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas 
efektivitātes un glabāšanas tehnoloģijām, 
resursu efektīvu izmantošanu un videi 
saudzīgām tehnoloģijām, ir izšķiroša 
nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai pārdalīt
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu 
kritēriju, jo īpaši īstenot Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko plānu 
saskaņā ar Eiropadomes 2011. gada 
4. februāra secinājumos iekļauto 
aicinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas 
glabāšanas tehnoloģijām, resursu efektīvu 
izmantošanu un videi saudzīgām 
tehnoloģijām, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt 
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu 

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas 
glabāšanas tehnoloģijām un resursu 
efektīvu izmantošanu, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt 
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
pievērst lielāku uzmanību ilgtspējīgai
enerģētikai;
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kritēriju;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgas enerģijas prioritātēm, enerģijas 
glabāšanas tehnoloģijām, resursu efektīvu 
izmantošanu un videi saudzīgām 
tehnoloģijām, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu 
kritēriju;

2. norāda, nosacījumu uzlabošanai 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
(R&D&I) jomā, it īpaši attiecībā uz 
atjaunīgas un ilgtspējīgas enerģijas 
prioritātēm, enerģijas glabāšanas 
tehnoloģijām, resursu efektīvu 
izmantošanu un videi saudzīgām 
tehnoloģijām, ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; prasa ne tikai palielināt 
budžetu, bet arī ES R&D&I programmās 
ieviest vairāk ar ilgtspējību saistītu 
kritēriju;

Or. lt

Grozījums Nr. 13
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a vērš uzmanību uz to, ka ES un 
dalībvalstis nav veikušas pietiekamus 
ieguldījumus pasākumos, kuru mērķis ir 
samazināt CO2 emisiju apmēru vai 
palielināt energoefektivitāti ēku un 
transporta nozarē; aicina Komisiju 
sadarbībā ar dalībvalstīm veikt 
pasākumus, lai palielinātu ēku un pilsētu 
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apkures un dzesēšanas centralizēto 
sistēmu energoefektivitāti, un 2012. gadā 
šim mērķim piešķirt lielāku finansējumu, 
ņemot vērā arī daudzgadu finanšu shēmas 
pārskatīšanu;  

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž dziļu nožēlu par to, ka 
2012. gada budžetā enerģētikas politikas 
jomai paredzēto līdzekļu apjoms faktiski ir 
samazināts un ka atbalsts ilgtspējīgas 
enerģētikas prioritātēm joprojām veido 
pavisam nelielu R&D&I programmu daļu 
(mazākais īpatsvars septītās 
pamatprogrammas sadarbības daļā, 
salīdzinot ar visām citām politikas 
jomām);

Or. en

Grozījums Nr. 15
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b lai mazinātu piesārņojošu emisiju 
rašanos transporta jomā, aicina Komisiju 
un dalībvalstis par prioritāriem uzskatīt 
ieguldījumus tāda ES mēroga vieda 
elektroenerģijas tīkla izveidē, kuram var 
piegādāt no atjaunīgiem enerģijas 
avotiem vietējā un reģionālā mērogā 
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ražotu enerģiju un kurš var sekmēt 
elektrisko transportlīdzekļu izmantošanai 
vajadzīgo infrastruktūru izveidi;

Or. ro

Grozījums Nr. 16
Fiona Hall, Lena Ek

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž nožēlu par priekšlikumu pārdalīt 
līdzekļus no Septītās pamatprogrammas 
par labu ITER projektam; atgādina —
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanai ārkārtīgi svarīgi ir 
orientēties uz tehnoloģijām, kas būs 
pieejamas tuvākajā nākotnē vai jau ir 
pieejamas, nevis uz ilgtermiņa projektiem 
kā ITER;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka jauniem uzņēmējiem ļoti 
nozīmīga ir Erasmus programma, un 
aicina Komisiju nodrošināt tai pienācīgu 
finansējumu 2012. gadā, lai varētu 
divkāršot labuma guvēju skaitu; 

Or. ro
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Grozījums Nr. 18
Algirdas Saudargas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž nožēlu par to, ka 2012. gada 
budžeta projektā Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna 
(SET) tehnoloģijām nav paredzēts 
finansējums tieši no pašreizējās budžeta 
pozīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju sadarbībā ar 
dalībvalstīm nodrošināt finansējumu 
projektiem, ar kuriem sekmē tā digitālās 
darba kārtības mērķa sasniegšanu, kas 
paredz līdz 2013. gadam panākt 100 % 
platjoslas pakalpojumu pieejamību;

Or. ro

Grozījums Nr. 20
Fiona Hall

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b pauž nožēlu, ka budžeta projektā ir 
paredzēts samazināt jau tā nelielo Eiropas 
enerģētikas tīkla finansējumu par 12,5 %, 
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un aicina piešķirt papildu līdzekļus šajau 
svarīgajai ES programmai;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina Komisiju nodrošināt pietiekamu 
finansējumu 2012. gadā lietišķajai 
pētniecībai un attīstībai saistībā ar 
konkrētiem Globālās satelītu navigācijas 
sistēmas pakalpojumiem un lietojumiem; 

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa turpināt ievērot Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, īstenojot ar MVU 
politiku saistītas darbības, tostarp piekļuves 
uzlabošanas pasākumus, kā arī izstrādāt 
īpašas programmas un novatoriskus 
finanšu mehānismus; prasa pilnveidot 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammu, kas ir viena no 
pamatprogrammām MVU jomā;

4. prasa turpināt ievērot Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, īstenojot ar MVU 
politiku saistītas darbības, tostarp piekļuves 
uzlabošanas pasākumus, kā arī izstrādāt 
īpašas programmas un novatoriskus 
finanšu mehānismus; prasa būtiski 
pilnveidot konkrētas programmas, kuras 
iekļautas Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammā, kas ir viena no 
pamatprogrammām MVU jomā, un pilnībā 
atbalstīt par tās īstenošanu atbildīgo 
izpildaģentūru (Konkurētspējas un 
jauninājumu izpildaģentūru);

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa turpināt ievērot Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, īstenojot ar MVU 
politiku saistītas darbības, tostarp piekļuves 
uzlabošanas pasākumus, kā arī izstrādāt
īpašas programmas un novatoriskus 
finanšu mehānismus; prasa pilnveidot 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammu, kas ir viena no 
pamatprogrammām MVU jomā;

4. prasa pilnībā ievērot Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, īstenojot ar MVU 
politiku saistītas darbības, tostarp 
pasākumus, lai uzlabotu MVU piekļuvi
finansējumam, sekmētu to līdzdalību 
valsts pasūtījuma līgumos un izstrādātu
īpašas programmas un novatoriskus 
finanšu mehānismus; prasa pilnveidot 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammu, kas ir viena no 
pamatprogrammām MVU jomā;

Or. lt

Grozījums Nr. 24
Anni Podimata

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atbalsta ieceri izlaist projektu 
obligācijas, lai finansētu svarīgas Eiropas 
infrastruktūras vajadzības un strukturālus 
projektus saistībā ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” darba kārtību, gaidāmās 
jaunās ES stratēģijas, piemēram, jauno 
enerģijas infrastruktūras attīstības 
stratēģiju, un citus liela mēroga 
projektus; aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka Eiropas projektu obligāciju 
mehānisms sāk darboties iespējami drīz 
un pirms 2014. gada, kas ir Komisijas 
attiecīgajā apspriežu dokumentā 
noteiktais termiņš;
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Or. en

Grozījums Nr. 25
Edit Herczog

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ieguldījumi Eiropas 
enerģētikas infrastruktūrā visvairāk 
sekmē stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķus un ka Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskais plāns ir 
ES enerģētikas un klimata politikas 
tehnoloģiskais pamats; tāpēc prasa 
nekavējoties paredzēt ilgtermiņa 
finansējumu šāda veida novatorisku un 
ilgtspējīgu enerģijas tehnoloģiju attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Anni Podimata

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka skaidri mērķi ilgtspējīgas 
enerģijas, energoefektivitātes un efektīvas 
resursu izmantošanas politikas jomā var 
būt izdevīgi Eiropas ekonomikai kopumā, 
nodrošinot lielāku rentabilitāti; prasa, lai 
ES un dalībvalstis piešķirtu publiskos un 
privātos līdzekļus ieguldījumiem šajās 
prioritārajās jomās;

5. uzskata, ka skaidri mērķi ilgtspējīgas 
enerģijas, energoefektivitātes un efektīvas 
resursu izmantošanas politikas jomā var 
būt izdevīgi Eiropas ekonomikai kopumā, 
nodrošinot lielāku rentabilitāti; prasa, lai 
ES un dalībvalstis piešķirtu publiskos un 
privātos līdzekļus ieguldījumiem šajās 
prioritārajās jomās; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Enerģijas nodokļu direktīvas 
pārskatīšanu, kurā var konstatēt 
ievērojamu papildu ieņēmumu avotus un 
noteikt svarīgus stimulus pārejai uz 
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atjaunīgās enerģijas avotu izamntošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Algirdas Saudargas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka skaidri mērķi ilgtspējīgas 
enerģijas, energoefektivitātes un efektīvas 
resursu izmantošanas politikas jomā var 
būt izdevīgi Eiropas ekonomikai kopumā, 
nodrošinot lielāku rentabilitāti; prasa, lai 
ES un dalībvalstis piešķirtu publiskos un 
privātos līdzekļus ieguldījumiem šajās 
prioritārajās jomās;

5. uzskata, ka skaidri mērķi un pietiekams 
finansējums ilgtspējīgas enerģijas, 
energoefektivitātes un efektīvas resursu 
izmantošanas politikas jomā var būt 
izdevīgi Eiropas ekonomikai kopumā, 
nodrošinot lielāku rentabilitāti; prasa, lai 
ES un dalībvalstis piešķirtu publiskos un 
privātos līdzekļus ieguldījumiem šajās 
prioritārajās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Fiona Hall, Lena Ek

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka skaidri mērķi ilgtspējīgas 
enerģijas, energoefektivitātes un efektīvas 
resursu izmantošanas politikas jomā var 
būt izdevīgi Eiropas ekonomikai kopumā, 
nodrošinot lielāku rentabilitāti; prasa, lai 
ES un dalībvalstis piešķirtu publiskos un 
privātos līdzekļus ieguldījumiem šajās 
prioritārajās jomās;

5. uzskata, ka skaidri un vērienīgi mērķi 
ilgtspējīgas enerģijas, energoefektivitātes 
un efektīvas resursu izmantošanas politikas 
jomā var būt izdevīgi Eiropas ekonomikai 
kopumā, nodrošinot lielāku rentabilitāti; 
prasa, lai ES un dalībvalstis piešķirtu 
publiskos un privātos līdzekļus 
ieguldījumiem šajās prioritārajās jomās;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē ierosināto Eiropas 
Energoregulatoru sadarbības aģentūras 
(ACER) budžeta palielināšanu, ņemot 
vērā REMIT regulas pieņemšanu un 
aģentūras pienākumu vispārējo 
paplašināšanos; tomēr neatbalsta to, ka šo 
palielinājumu panāk, pārdalot līdzekļus 
no TEN-E programmas un programmas 
„Saprātīga enerģija Eiropai”, un aicina 
lielākus budžeta līdzekļus atvēlēt ES 
enerģētikas infrastruktūras tīklu un 
tehnoloģiju, jo īpaši viedo tīklu un 
Eiropas mēroga tīkla, attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Edit Herczog

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka finanšu plānā norādītās 
summas attiecībā uz Euratom 2012. gadā 
ir lielā mērā indikatīvas; tāpēc uzsver, ka 
ir jāaprēķina ES finansējuma apmērs 
kodoldrošības projektiem, lai tas būtu 
pietiekams stresa testu izmaksu segšanai 
visās ES kodoliekārtās;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Algirdas Saudargas
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina — lai nodrošinātu 
energoapgādes drošību un kopējā ES 
enerģijas tirgus darbību, svarīga ir 
integrēta ES enerģētikas infrastruktūra; 
uzsver, ka jau tā nelielais TEN-E atvēlēto 
līdzekļu apjoms budžeta projektā nav 
jāsamazina, bet gan jāpalielina;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Edit Herczog

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka liela mēroga projektos pirms 
jebkāda papildu finansējuma piešķiršanas 
ir jānodrošina pienācīga pārvaldība, 
precīza plānošana, pareiza finanšu 
pārvaldība, skaidri noteikta ES līdzdalība 
un atsevišķa budžeta pozīcija; uzsver, ka 
līdzekļus, ko ES piešķir šādiem 
projektiem, nevajadzētu pārvietot no citu 
ES pētniecības un attīstības programmu 
līdzekļiem, un ka iespējamās papildu 
izmaksas jāsedz dalībvalstīm vai privātām 
ieinteresētajām personām; saistībā ar 
Galileo norāda, ka sabiedriski regulētu 
pakalpojumu un komercpakalpojumu 
lietotājiem būtu jāpiedalās izmaksu 
segšanā.

6. uzsver, ka steidzami risinājumi var 
apdraudēt Eiropas Savienības stratēģisko 
liela mēroga projektu panākumus un 
pievienoto vērtību un kavēt to īstenošanai 
vajadzīgo politisko virzību; tā vietā ir 
jārod ilgtermiņa risinājumi budžeta 
līdzekļu piešķiršanā un ilgtspējīgi 
finansēšanas risinājumi, kas neapdraud 
finansējuma piešķiršanu pētniecībai citās 
jomās un ar ko nodrošinās ES mēroga 
finansējumu, ņemot vērā minēto 
programmu tehniskās vajadzības un to 
dzīvotspējas nodrošināšanai izstrādāto 
īstenošanas grafiku;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Algirdas Saudargas
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka liela mēroga projektos pirms 
jebkāda papildu finansējuma piešķiršanas 
ir jānodrošina pienācīga pārvaldība, precīza 
plānošana, pareiza finanšu pārvaldība, 
skaidri noteikta ES līdzdalība un atsevišķa 
budžeta pozīcija; uzsver, ka līdzekļus, ko 
ES piešķir šādiem projektiem, nevajadzētu 
pārvietot no citu ES pētniecības un 
attīstības programmu līdzekļiem, un ka 
iespējamās papildu izmaksas jāsedz 
dalībvalstīm vai privātām ieinteresētajām 
personām; saistībā ar Galileo norāda, ka 
sabiedriski regulētu pakalpojumu un 
komercpakalpojumu lietotājiem būtu 
jāpiedalās izmaksu segšanā.

6. uzsver, ka liela mēroga projektos pirms 
jebkāda papildu finansējuma piešķiršanas 
ir jānodrošina pienācīga pārvaldība, precīza 
plānošana, pareiza finanšu pārvaldība un
skaidri noteikta ES līdzdalība; uzsver, ka 
līdzekļus, ko ES piešķir šādiem projektiem, 
nevajadzētu pārvietot no citu ES 
pētniecības un attīstības programmu 
līdzekļiem, un ka pilnībā jāpamato 
iespējamās papildu izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Norbert Glante

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka liela mēroga projektos pirms 
jebkāda papildu finansējuma piešķiršanas 
ir jānodrošina pienācīga pārvaldība, precīza 
plānošana, pareiza finanšu pārvaldība, 
skaidri noteikta ES līdzdalība un atsevišķa 
budžeta pozīcija; uzsver, ka līdzekļus, ko 
ES piešķir šādiem projektiem, nevajadzētu 
pārvietot no citu ES pētniecības un 
attīstības programmu līdzekļiem, un ka 
iespējamās papildu izmaksas jāsedz 
dalībvalstīm vai privātām ieinteresētajām 
personām; saistībā ar Galileo norāda, ka
sabiedriski regulētu pakalpojumu un 
komercpakalpojumu lietotājiem būtu 
jāpiedalās izmaksu segšanā.

6. uzsver, ka liela mēroga projektos pirms 
jebkāda papildu finansējuma piešķiršanas 
ir jānodrošina pienācīga pārvaldība, precīza 
plānošana, pareiza finanšu pārvaldība, 
skaidri noteikta ES līdzdalība un atsevišķa 
budžeta pozīcija; uzsver, ka līdzekļus, ko 
ES piešķir šādiem projektiem, nevajadzētu 
pārvietot no citu ES pētniecības un 
attīstības programmu līdzekļiem, un ka 
iespējamās papildu izmaksas jāsedz 
dalībvalstīm vai privātām ieinteresētajām 
personām; saistībā ar Galileo aicina 
Komisiju analizēt, kādā apmērā 
sabiedriski regulētu pakalpojumu un 
komercpakalpojumu nākotnē paredzamos 
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ieņēmumus var izmantot izmaksu segšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka liela mēroga projektos pirms 
jebkāda papildu finansējuma piešķiršanas 
ir jānodrošina pienācīga pārvaldība, precīza 
plānošana, pareiza finanšu pārvaldība, 
skaidri noteikta ES līdzdalība un atsevišķa 
budžeta pozīcija; uzsver, ka līdzekļus, ko 
ES piešķir šādiem projektiem, nevajadzētu 
pārvietot no citu ES pētniecības un 
attīstības programmu līdzekļiem, un ka 
iespējamās papildu izmaksas jāsedz 
dalībvalstīm vai privātām ieinteresētajām 
personām; saistībā ar Galileo norāda, ka 
sabiedriski regulētu pakalpojumu un 
komercpakalpojumu lietotājiem būtu 
jāpiedalās izmaksu segšanā.

6. uzsver, ka liela mēroga projektos pirms 
jebkāda papildu finansējuma piešķiršanas 
ir jānodrošina pienācīga pārvaldība, precīza 
plānošana, pareiza finanšu pārvaldība, 
skaidri noteikta ES līdzdalība un atsevišķa 
budžeta pozīcija; uzsver, ka līdzekļus, ko 
ES piešķir šādiem projektiem, nevajadzētu 
pārvietot no citu ES pētniecības un 
attīstības programmu līdzekļiem, un 
attiecīgi noraida Komisijas priekšlikumu 
Septītajai pamatprogrammai piešķirtos 
līdzekļus pārdalīt ITER projektam;
uzskata, ka liela mēroga projektu
iespējamās papildu izmaksas jāsedz 
dalībvalstīm vai privātām ieinteresētajām 
personām; saistībā ar Galileo norāda, ka 
sabiedriski regulētu pakalpojumu un 
komercpakalpojumu lietotājiem būtu 
jāpiedalās izmaksu segšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Edit Herczog

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka Galileo un GMES ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” pamatinicatīvas 
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rūpniecības jomā neatņemama daļa, jo to 
mērķis ir ES izvirzīt priekšplānā, 
izstrādājot novatoriskus risinājumus, kā 
izmantot satelītu navigāciju, sekmēt 
saimniecisko darbību nākamā posma 
tirgū un vairot zināšanas; tāpēc uzsver, ka 
ir jāveic pienācīgi finansiāli pasākumi, lai 
sekmētu Galileo pilnu operatīvo darbību 
un uz GNSS balstītu produktu un 
pakalpojumu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina budžeta līdzekļus EAEK noteikt 
tādā līmenī, kāds paredzēts pašreizējā 
daudzgadu finanšu shēmā 2007.-
2013. gadam, un tās darbības jomu 
attiecināt tikai uz kodoliekārtu 
ekspluatācijas pārtraukšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Edit Herczog

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b iebilst pret plānoto līdzekļu 
pārdalīšanu no Septītās 
pamatprogrammas ITER programmai un 
ierosina EUR 750 miljonus, kas ir daļa no 
projekta īstenošanai 2012. gadā 
trūkstošajiem EUR 1,3 miljardiem, 
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finansēt no atlikušās rezerves un nevis no 
Septītās pamatprogrammas līdzekļiem;

Or. en


