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Grozījums Nr. 1
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē vispārējo pieeju saistīt 
kohēzijas politiku ar stratēģijas "Eiropa 
2020" mērķiem un tās pamatiniciatīvām, 
lai virzītos uz gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi un atbalstītu pāreju uz 
ekonomiku ar zemām oglekļa emisijām 
visās nozarēs; tomēr atgādina 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda nozīmi, 
lai īstenotu enerģētikas politikas sociālo 
dimensiju solidaritātes garā starp 
dalībvalstīm, kā noteikts Lisabonas līgumā, 
un apkarotu enerģētisko nabadzību 
visneaizsargātākajās mājsaimniecībās;

1. atzinīgi vērtē vispārējo pieeju saistīt 
kohēzijas politiku ar stratēģijas "Eiropa 
2020" mērķiem un tās pamatiniciatīvām, 
lai virzītos uz gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi un atbalstītu pāreju uz
energoefektīvu ekonomiku, kas gandrīz 
pilnībā ir balstīta uz atjaunojamo 
enerģiju; atgādina struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda nozīmi, lai īstenotu šos 
īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, kā arī
enerģētikas politikas sociālo dimensiju 
solidaritātes garā starp dalībvalstīm, kā 
noteikts Lisabonas līgumā, un apkarotu 
enerģētisko nabadzību visneaizsargātākajās 
mājsaimniecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē vispārējo pieeju saistīt 
kohēzijas politiku ar stratēģijas "Eiropa 
2020" mērķiem un tās pamatiniciatīvām, 
lai virzītos uz gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi un atbalstītu pāreju uz 
ekonomiku ar zemām oglekļa emisijām 
visās nozarēs; tomēr atgādina 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda nozīmi, 
lai īstenotu enerģētikas politikas sociālo 
dimensiju solidaritātes garā starp 

1. atzinīgi vērtē vispārējo pieeju saistīt 
kohēzijas politiku ar stratēģijas "Eiropa 
2020" mērķiem un tās pamatiniciatīvām, 
lai virzītos uz gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi un atbalstītu pāreju uz 
ekonomiku ar zemām oglekļa emisijām 
visās nozarēs; turklāt atgādina 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda nozīmi
enerģētiskās nabadzības apkarošanā 
visneaizsargātākajos Eiropas Savienības 
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dalībvalstīm, kā noteikts Lisabonas līgumā, 
un apkarotu enerģētisko nabadzību 
visneaizsargātākajās mājsaimniecībās;

reģionus atbilstoši dalībvalstu solidaritātes 
garam, kā noteikts Lisabonas līgumā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
András Gyürk

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē vispārējo pieeju saistīt 
kohēzijas politiku ar stratēģijas "Eiropa 
2020" mērķiem un tās pamatiniciatīvām, 
lai virzītos uz gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi un atbalstītu pāreju uz 
ekonomiku ar zemām oglekļa emisijām 
visās nozarēs; tomēr atgādina 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda nozīmi, 
lai īstenotu enerģētikas politikas sociālo 
dimensiju solidaritātes garā starp 
dalībvalstīm, kā noteikts Lisabonas līgumā, 
un apkarotu enerģētisko nabadzību 
visneaizsargātākajās mājsaimniecībās;

1. atzinīgi vērtē vispārējo pieeju saistīt 
kohēzijas politiku ar stratēģijas "Eiropa 
2020" mērķiem un tās pamatiniciatīvām, 
lai virzītos uz gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi un atbalstītu pāreju uz 
ekonomiku ar zemām oglekļa emisijām 
visās nozarēs; uzsver, ka, nosakot 
reģionālās infrastruktūras prioritātes un 
īstenojot kopīgu interešu projektus, ir 
vajadzīga efektīva reģionālā sadarbība;
tomēr atgādina struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda nozīmi, lai īstenotu enerģētikas 
politikas sociālo dimensiju solidaritātes 
garā starp dalībvalstīm, kā noteikts 
Lisabonas līgumā, un apkarotu enerģētisko 
nabadzību visneaizsargātākajās 
mājsaimniecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver nepieciešamību risināt ES 
enerģijas tirgus sadrumstalotības 
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problēmu, novēršot šķēršļus un trūkumus 
tiesiskajā regulējumā un pieejā 
publiskajam vai privātajam 
finansējumam, kas paredzēts projektu 
izstrādei un īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka birokrātijas un procedūru 
skaidrības trūkuma dēļ ir apgrūtināta 
pieeja Kohēzijas fondam un 
struktūrfondiem un dalībnieki, kuriem šo 
fondu līdzekļi ir visvairāk nepieciešami, 
izvēlas nepieteikties; tāpēc atbalsta 
piešķiršanas procesa vienkāršošanu, 
birokrātisko šķēršļu novēršanu un lielāku 
elastību šo līdzekļu piešķiršanā, lai 
nabadzīgākās dalībvalstis un reģioni var 
pilnībā izmantot finanšu instrumentu 
priekšrocības, kas paredzēti reģionālo un 
starpvalstu atšķirību mazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver nepieciešamību nošķirt 
kohēzijas politikas mērķus, kas dod 
ieguldījumu stratēģijā „Eiropa 2020”, un 
plašākus ES enerģētikas politikas mērķus, 
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kas ietekmē arī valstis, kuras ir tiesīgas 
saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus; uzsver, 
ka Kohēzijas fondu var izmantot kā 
papildu finansējuma avotu enerģētikas 
jomas projektiem tikai tad, ja projekts 
palīdz īstenot kohēzijas politikas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver nepieciešamību vienkāršot 
noteikumus un procedūras gan ES, gan 
valstu līmenī, neradot lielas grūtības 
saņēmējiem; uzskata, ka vienkāršošana 
veicinās līdzekļu efektīvu piešķiršanu, 
augstāku apguves līmeni, kļūdu 
samazināšanos un izmaksu laika 
samazināšanos; uzskata, ka jānodrošina 
līdzsvars starp noteikumu un procedūru 
vienkāršošanu un to stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c aicina Komisiju izveidot ES mēroga 
sadarbības programmu, kas balstīta uz 
pieredzi attiecībā uz mērķsadarbības 
programmu, lai uzlabotu sadarbību starp 
reģioniem, kuros ir augsts līdzekļu 
apguves līmenis, un reģioniem ar zemu 
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līdzekļu apguves līmeni un atvieglotu 
labas prakses izplatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzsver, ka ir svarīgi palielināt 
administratīvo veiktspēju dalībvalstīs gan 
reģionālā un vietējā līmenī, gan iesaistīto 
pušu starpā, lai pārvarētu šķēršļus 
efektīvai struktūrfondu un citu fondu 
sinerģijai un lai atbalstītu efektīvu 
politikas veidošanu un īstenošanu; aicina 
dalībvalstis turpināt centienus piesaistīt 
un saglabāt kvalificētu personālu ES 
līdzekļu pārvaldīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e atzinīgi vērtē Eiropas inovācijas 
partnerības „Progresīvas pilsētas un 
pašvaldības” uzsākšanu un aicina 
ilgtspējīgas pilsētu attīstības plānošanas 
procesos iesaistītos attiecīgos partnerus 
labāk veicināt iniciatīvas JESSICA un 
ELENA un izmantot iespējas, ko tās var 
sniegt ieguldījumiem ilgtspējīgā enerģijā 
vietējā līmenī, lai palīdzētu pilsētām un 
reģioniem īstenot dzīvotspējīgus 
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ieguldījumu projektus energoefektivitātes, 
tīras sadegšanas, atjaunojamās enerģijas 
avotu un ilgtspējīga pilsētu transporta 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
1.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.f uzsver, ka sadarbība starp pašvaldībām 
un reģioniem valsts un Eiropas līmenī 
veicina energoizolētības likvidēšanu, 
sniedz ieguldījumu iekšējā enerģijas 
tirgus izveides pabeigšanā un sekmē 
enerģētikas infrastruktūras projektu 
īstenošanu; uzskata, ka Eiropas kohēzijas 
politikas teritoriālās sadarbības mērķis, kā 
arī makroreģionālās stratēģijas var 
uzlabot pārrobežu projektu sadarbības 
iespējas nolūkā izveidot efektīvus un 
viedus starpsavienojumus ar 
netradicionāliem vietējiem un reģionāliem 
enerģijas avotiem un lieliem 
energotīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu 

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu
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enerģijas pārvades infrastruktūru un 
tīklus starp dalībvalstīm un visiem ES 
reģioniem, tostarp visattālākajiem 
reģioniem ar mērķi pabeigt enerģijas 
iekšējā tirgus izveidi un nodrošināt tā 
darbību, kā arī nodrošināt piegādes 
drošību un īstenot konverģences mērķi 
starp ES reģioniem; uzsver, ka nevienam 
dalībvalstu reģionam nebūtu jāpaliek 
izolētam no Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas tīkliem pēc 2015.gada vai 
jāsaskaras ar nepietiekamu savienojumu 
enerģijas tīkliem;

viedos tīklus nolūkā nodrošināt 
decentralizētas atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu un labāku enerģijas 
pieprasījuma pārvaldību, lai gūtu 
enerģijas ietaupījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
András Gyürk

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu 
enerģijas pārvades infrastruktūru un tīklus 
starp dalībvalstīm un visiem ES reģioniem, 
tostarp visattālākajiem reģioniem ar mērķi 
pabeigt enerģijas iekšējā tirgus izveidi un 
nodrošināt tā darbību, kā arī nodrošināt
piegādes drošību un īstenot konverģences 
mērķi starp ES reģioniem; uzsver, ka 
nevienam dalībvalstu reģionam nebūtu 
jāpaliek izolētam no Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas tīkliem pēc 2015.gada vai 
jāsaskaras ar nepietiekamu savienojumu 
enerģijas tīkliem;

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu 
enerģijas pārvades infrastruktūru un tīklus 
starp dalībvalstīm un visiem ES reģioniem, 
tostarp visattālākajiem reģioniem ar mērķi 
pabeigt enerģijas iekšējā tirgus izveidi un 
nodrošināt tā darbību, kā arī nodrošināt
izmaksu ziņā pieejamu, drošu un 
ilgtspējīgu energoapgādi un īstenot 
konverģences mērķi starp ES reģioniem;
uzsver, ka nevienam dalībvalstu reģionam 
nebūtu jāpaliek izolētam no Eiropas gāzes 
un elektroenerģijas tīkliem pēc 2015.gada 
vai jāsaskaras ar nepietiekamu 
savienojumu enerģijas tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Béla Kovács
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu 
enerģijas pārvades infrastruktūru un tīklus 
starp dalībvalstīm un visiem ES reģioniem, 
tostarp visattālākajiem reģioniem ar mērķi 
pabeigt enerģijas iekšējā tirgus izveidi un 
nodrošināt tā darbību, kā arī nodrošināt 
piegādes drošību un īstenot konverģences 
mērķi starp ES reģioniem; uzsver, ka 
nevienam dalībvalstu reģionam nebūtu 
jāpaliek izolētam no Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas tīkliem pēc 2015.gada vai
jāsaskaras ar nepietiekamu savienojumu 
enerģijas tīkliem;

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu 
enerģijas pārvades infrastruktūru un tīklus 
starp dalībvalstīm un visiem ES reģioniem, 
tostarp visattālākajiem reģioniem ar mērķi 
pabeigt enerģijas iekšējā tirgus izveidi un 
nodrošināt tā darbību, kā arī nodrošināt 
piegādes drošību un īstenot konverģences 
mērķi starp ES reģioniem, ņemot vērā 
īpašās vajadzības, kādas ir Eiropas 
pilsoņiem katrā dalībvalstī; uzsver, ka
nevienam dalībvalstu reģionam nebūtu 
jāpaliek izolētam no Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas tīkliem pēc 2015.gada vai 
jāsaskaras ar nepietiekamu savienojumu 
enerģijas tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Konrad Szymański

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu
enerģijas pārvades infrastruktūru un tīklus 
starp dalībvalstīm un visiem ES reģioniem, 
tostarp visattālākajiem reģioniem ar mērķi 
pabeigt enerģijas iekšējā tirgus izveidi un 
nodrošināt tā darbību, kā arī nodrošināt 
piegādes drošību un īstenot konverģences
mērķi starp ES reģioniem; uzsver, ka 
nevienam dalībvalstu reģionam nebūtu 
jāpaliek izolētam no Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas tīkliem pēc 2015.gada vai 
jāsaskaras ar nepietiekamu savienojumu 

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu 
enerģijas un gāzes pārvades infrastruktūru 
un tīklus (īpašu uzsvaru liekot uz viedo 
pārvadi) starp dalībvalstīm un visiem ES 
reģioniem, tostarp visattālākajiem 
reģioniem ar mērķi pabeigt enerģijas 
iekšējā tirgus izveidi un nodrošināt tā 
darbību, kā arī nodrošināt piegādes drošību 
un īstenot konverģences mērķi starp ES 
reģioniem; uzsver, ka nevienam dalībvalstu 
reģionam nebūtu jāpaliek izolētam no 
Eiropas gāzes un elektroenerģijas tīkliem 
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enerģijas tīkliem; pēc 2015.gada vai jāsaskaras ar 
nepietiekamu savienojumu enerģijas 
tīkliem;

Or. pl

Grozījums Nr. 16
Rachida Dati

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu 
enerģijas pārvades infrastruktūru un tīklus 
starp dalībvalstīm un visiem ES reģioniem, 
tostarp visattālākajiem reģioniem ar mērķi 
pabeigt enerģijas iekšējā tirgus izveidi un 
nodrošināt tā darbību, kā arī nodrošināt 
piegādes drošību un īstenot konverģences 
mērķi starp ES reģioniem; uzsver, ka 
nevienam dalībvalstu reģionam nebūtu 
jāpaliek izolētam no Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas tīkliem pēc 2015.gada vai 
jāsaskaras ar nepietiekamu savienojumu 
enerģijas tīkliem;

2. uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto resursu nozīmi, lai pilnībā attīstītu 
enerģijas uzglabāšanas un pārvades 
infrastruktūru un tīklus starp dalībvalstīm 
un visiem ES reģioniem, tostarp 
visattālākajiem reģioniem ar mērķi pabeigt 
enerģijas iekšējā tirgus izveidi un 
nodrošināt tā darbību, kā arī nodrošināt 
piegādes drošību un īstenot konverģences 
mērķi starp ES reģioniem; uzsver, ka 
nevienam dalībvalstu reģionam nebūtu
jāpaliek izolētam no Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas tīkliem pēc 2015.gada vai 
jāsaskaras ar nepietiekamu savienojumu 
enerģijas tīkliem;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver nozīmi, kāda ir ex-ante 
nosacījumiem attiecībā uz ieguldījumiem 
enerģētikā, kas ierosināti nākamās 
kohēzijas politikas regulā, un uzsver, ka 
Komisijai ir stingri jāpiemēro ex-ante 
nosacījumi saistībā ar energoefektivitāti 
un atjaunojamo enerģiju, lai nodrošinātu 
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kvalitatīvus ieguldījumus saskaņā ar ES 
politiku un mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda izmantošana 
programmām, no kurām finansē 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas projektus, līdz šim ir bijusi 
veiksmīga un tā ir palīdzējusi īstenot ES 
politikas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Padomi un Komisiju vienoties 
par augstākām robežvērtībām attiecībā uz 
ERAF finansējuma norobežošanu, kas 
paredzēts šai pārejai uz energoefektīvu un 
uz atjaunojamo enerģiju balstītu 
ekonomiku, nosakot minimālo daļu 22 % 
apmērā vairāk attīstītiem un pārejas 
reģioniem un 12 % apmērā mazāk 
attīstītiem reģioniem;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir īpaši svarīgi spēt izmantot 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu un citus 
finanšu instrumentus, lai finansētu 
energoefektivitāti un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu mājokļu nozarē;
aicina Komisiju un dalībvalstis tādēļ
izplatīt skaidru un viegli pieejamu 
informāciju par pieejamiem finanšu 
instrumentiem, stimuliem, dotācijām un 
aizdevumiem, lai finansētu 
energoefektivitātes projektus.

3. uzskata, ka ir īpaši svarīgi spēt izmantot 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu un citus 
finanšu instrumentus, lai finansētu 
energoefektivitāti un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu mājokļu nozarē;
aicina Komisiju un dalībvalstis tādēļ
veicināt šo fondu izmantošanu, lai 
finansētu projektus ēku 
energoefektivitātes un enerģijas ražošanas 
un transporta jomā vietējā un reģionālā 
līmenī, nodrošinot stimulus, dotācijas un 
aizdevumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 21
András Gyürk

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir īpaši svarīgi spēt izmantot 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu un citus 
finanšu instrumentus, lai finansētu 
energoefektivitāti un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu mājokļu nozarē;
aicina Komisiju un dalībvalstis tādēļ 
izplatīt skaidru un viegli pieejamu 
informāciju par pieejamiem finanšu 
instrumentiem, stimuliem, dotācijām un 
aizdevumiem, lai finansētu 
energoefektivitātes projektus.

3. uzskata, ka ir īpaši svarīgi spēt izmantot 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu un citus 
finanšu instrumentus, lai finansētu 
energoefektivitāti un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu mājokļu nozarē;
aicina Komisiju un dalībvalstis tādēļ
izveidot novatoriskus finanšu 
mehānismus un izplatīt skaidru un viegli 
pieejamu informāciju par pieejamiem 
finanšu instrumentiem, stimuliem, 
dotācijām un aizdevumiem, lai finansētu 
energoefektivitātes projektus.



PE497.884v01-00 14/19 AM\915431LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 22
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir īpaši svarīgi spēt izmantot 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu un citus 
finanšu instrumentus, lai finansētu
energoefektivitāti un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu mājokļu nozarē;
aicina Komisiju un dalībvalstis tādēļ 
izplatīt skaidru un viegli pieejamu 
informāciju par pieejamiem finanšu 
instrumentiem, stimuliem, dotācijām un 
aizdevumiem, lai finansētu
energoefektivitātes projektus.

3. uzskata, ka ir īpaši svarīgi spēt izmantot 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu un citus 
finanšu un sviras instrumentus, lai 
finansētu energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas projektus; aicina 
Komisiju un dalībvalstis tādēļ izplatīt 
skaidru un viegli pieejamu informāciju par 
pieejamiem finanšu instrumentiem, 
stimuliem, dotācijām un aizdevumiem, lai 
finansētu šādus projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Alajos Mészáros

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir īpaši svarīgi spēt izmantot 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu un citus 
finanšu instrumentus, lai finansētu 
energoefektivitāti un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu mājokļu nozarē; 
aicina Komisiju un dalībvalstis tādēļ 
izplatīt skaidru un viegli pieejamu
informāciju par pieejamiem finanšu 
instrumentiem, stimuliem, dotācijām un 
aizdevumiem, lai finansētu 
energoefektivitātes projektus.

3. uzskata, ka ir īpaši svarīgi spēt izmantot 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu un citus 
finanšu instrumentus, lai finansētu 
energoefektivitāti un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu mājokļu nozarē; 
aicina Komisiju un dalībvalstis tādēļ 
izplatīt skaidru un viegli pieejamu 
informāciju par pieejamiem finanšu 
instrumentiem, stimuliem, dotācijām un 
aizdevumiem, lai finansētu 
energoefektivitātes projektus; uzsver — lai 
uzlabotu jauno un esošo dzīvojamo ēku 
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energoefektivitāti un palielinātu 
atjaunojamu energoresursu avotu 
izmantošanu, projekti, kas plānoti 
saskaņā ar struktūrfondiem, ir jāiekļauj 
arī dalībvalstu reģionālajās darbības 
programmās, tādējādi nodrošinot, ka 
galīgie lēmumi tiek pieņemti reģionālā 
līmenī.

Or. hu

Grozījums Nr. 24
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nozīmi, kāda ir atjaunojamo 
energoresursu un energoefektivitātes 
jomu integrēšanai pētniecības un 
inovācijas stratēģijās pārdomātai 
specializācijai, kuras dalībvalstīm būs 
jāizstrādā, lai piekļūtu turpmākās 
kohēzijas politikas finansējumam, kas 
paredzēts inovācijai; reģionālajām un 
vietējām iestādēm un ieinteresētajām 
personām ir būtiska nozīme 
visnepieciešamāko inovāciju ieviešanā 
enerģētikas nozarē, lai ES varētu sasniegt 
atjaunojamo energoresursu un 
energoefektivitātes mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Adina-Ioana Vălean

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

3.a uzsver, ka kohēzijas politika un tai 
piešķirtie līdzekļi ir jānodrošina efektīvāk, 
pamatojoties uz proporcionalitātes, 
izmaksu lietderības un pārskatatbildības 
principiem; tādēļ atbalsta finanšu 
instrumentu izmantošanu nolūkā 
piesaistīt privātā sektora ieguldījumus, jo 
īpaši ņemot vērā lielus enerģētikas 
infrastruktūras, energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, cik svarīgi ir regulāri pārskatīt 
kohēzijas finansējuma piešķiršanu 
enerģētikas projektiem, lai palielinātu 
līdzekļu apguvi un novirzītu līdzekļus 
programmās, kurām ir pierādīti apguves 
rādītāji, pievienotā vērtība un efektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nozīmi, kāda ir struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda izmantošanas 
priekšrocībām, lai ieviestu informācijas 
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un komunikāciju tīklus, kas nepieciešami 
drošu un stabilu viedo ES energotīklu 
attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b piekrīt Komisijas viedokļiem par 
finanšu instrumentu izmantošanas 
sekmēšanu un palielināšanu kohēzijas 
politikā laika posmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam; uzskata, ka šie instrumenti 
var būt ļoti rentabli un radīt sviras efektu, 
mobilizējot papildu publiskā vai privātā 
sektora līdzieguldījumus, lai novērstu 
tirgus neveiksmes enerģētikas nozarē, 
vienlaikus samazinot traucējumus tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka būtiski svarīgi ir 
dalībvalstīm un reģioniem nodrošināt 
pienācīgu pārvaldību un spēju attīstību, 
lai pilnīgi un efektīvi izmantotu 
finansējumu, kas kohēzijas politikā tiks 
piešķirts atjaunojamiem energoresursiem 
un energoefektivitātei; 
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c atzinīgi vērtē Komisijas jauno pieeju 
daudz plašāk piemērot finanšu 
instrumentus tās kohēzijas politikai, 
atzīstot pašreizējo finansējuma 
nepietiekamību un ES finansiālās 
vajadzības, lai pabeigtu 2020. gada 
stratēģiju; uzskata, ka finanšu 
instrumenti sniedz efektīvu atbalstu 
ieguldījumiem projektos, kam ir 
potenciāla ekonomiskā dzīvotspēja, 
uzskata, ka finanšu instrumenti būtu 
jāpielāgo reģionu un mērķa saņēmēju 
īpašajām vajadzībām, tādējādi ievērojami 
uzlabojot finansējuma pieejamību plašam 
sociālekonomiskās jomas dalībnieku 
lokam reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d atzinīgi vērtē jauno priekšlikumu par 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu kā papildu instrumentu, kas 
papildina kohēzijas politiku, lai risinātu 
vērienīgās ieguldījumu vajadzības Eiropas 
enerģētikas infrastruktūras 
modernizēšanai un paplašināšanai, 
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tādējādi palīdzot īstenot 2020. gada 
stratēģijas mērķus; mudina Komisiju pēc 
iespējas palielināt koordināciju starp 
Kohēzijas fondu un struktūrfondiem un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu;

Or. en


