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Grozījums Nr. 1
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. atgādina, ka Parlaments jau ir 
pieņēmis ziņojumu par ES kohēzijas 
politikas un tās dalībnieku lomu Eiropas 
jaunās enerģētikas politikas īstenošanā 
un ka šajā ziņojumā ir skatīti arī 
energoefektivitātes jautājumi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka kohēzijas politikai būs liela 
nozīme to pasākumu īstenošanā, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu Savienības mērķi 
līdz 2020. gadam samazināt primārās 
enerģijas patēriņu par 20 %;

1. uzsver, ka kohēzijas politikai būs liela 
nozīme to pasākumu īstenošanā, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu Savienības mērķi 
līdz 2020. gadam samazināt primārās 
enerģijas patēriņu par 20 %, un šī politika 
veicinās turpmāko energoefektivitātes 
uzlabojumu ieviešanu arī pēc minētā 
datuma;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. piezīmē, ka kohēzijas politikas galvenais 
mērķis vēl aizvien ir reģionu sociālo un
ekonomisko atšķirību samazināšana, un 
uzskata, ka energoefektivitātes politika
nedrīkstētu kavēt šā mērķa īstenošanu; 
uzsver, ka dažiem no ES nabadzīgākajiem 
reģioniem varētu būt citas prioritātes un 
ka tiem vispirms varētu būt nepieciešami 
ieguldījumi citās jomās;

2. piezīmē, ka kohēzijas politikas galvenais 
mērķis vēl aizvien ir reģionu sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo atšķirību 
samazināšana, un uzskata, ka 
energoefektivitātes politika palīdzēs īstenot 
šo mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. piezīmē, ka kohēzijas politikas galvenais 
mērķis vēl aizvien ir reģionu sociālo un 
ekonomisko atšķirību samazināšana, un 
uzskata, ka energoefektivitātes politika 
nedrīkstētu kavēt šā mērķa īstenošanu; 
uzsver, ka dažiem no ES nabadzīgākajiem 
reģioniem varētu būt citas prioritātes un ka 
tiem vispirms varētu būt nepieciešami 
ieguldījumi citās jomās;

2. piezīmē, ka kohēzijas politikas galvenais 
mērķis vēl aizvien ir reģionu sociālo un 
ekonomisko atšķirību samazināšana, un 
uzskata, ka energoefektivitātes politika 
nedrīkstētu kavēt šā mērķa īstenošanu; 
uzsver, ka dažiem no ES nabadzīgākajiem 
reģioniem varētu būt citas prioritātes un ka 
tiem vispirms varētu būt nepieciešami 
ieguldījumi citās jomās; uzsver, ka 
kohēzijas politikas spēks ir tās elastībā un 
līdzekļu decentralizētajā pārvaldē, kas tiek 
veikta vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Fiona Hall

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. piezīmē, ka kohēzijas politikas galvenais 
mērķis vēl aizvien ir reģionu sociālo un 
ekonomisko atšķirību samazināšana, un 
uzskata, ka energoefektivitātes politika
nedrīkstētu kavēt šā mērķa īstenošanu;
uzsver, ka dažiem no ES nabadzīgākajiem 
reģioniem varētu būt citas prioritātes un 
ka tiem vispirms varētu būt nepieciešami
ieguldījumi citās jomās;

2. piezīmē, ka kohēzijas politikas galvenais 
mērķis vēl aizvien ir reģionu sociālo un 
ekonomisko atšķirību samazināšana, un 
uzskata, ka energoefektivitātes politika
palīdzēs īstenot šo mērķi; uzsver, ka daži
no ES nabadzīgākajiem reģioniem
vislielāko labumu gūs tieši no 
ieguldījumiem energoefektivitātē, kā arī 
no jaunajām darbvietām un izaugsmes, ko 
rada šādi ieguldījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, 
inovāciju un enerģētiskās nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās un tādēļ tie 
var pozitīvi ietekmēt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju;

3. norāda, ka ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, 
inovāciju un enerģētiskās nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās un tādēļ tie 
var pozitīvi ietekmēt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju; uzsver, ka līdzekļu 
piešķiršanā jāievēro proporcionalitātes, 
izmaksu lietderības un ekonomiskās 
efektivitātes principi un ka tā nedrīkst 
palielināt administratīvo slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, 
inovāciju un enerģētiskās nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās un tādēļ tie 
var pozitīvi ietekmēt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju;

3. norāda, ka ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt 
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, jo 
īpaši vietējā un reģionālajā līmenī, 
inovāciju un enerģētiskās nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās un tādēļ tie 
var pozitīvi ietekmēt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ieguldījumiem 
energoefektivitātē ir potenciāls veicināt
ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, 
inovāciju un enerģētiskās nabadzības 
samazinājumu mājsaimniecībās un tādēļ tie 
var pozitīvi ietekmēt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju;

3. norāda, ka ieguldījumi 
energoefektivitātē veicina ekonomikas 
izaugsmi, nodarbinātību, inovāciju, 
enerģētisko neatkarību un enerģētiskās 
nabadzības samazinājumu mājsaimniecībās 
un tādēļ tie var pozitīvi ietekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka birokrātijas un procedūru 
skaidrības trūkuma dēļ ir apgrūtināta 
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pieeja struktūrfondiem un Kohēzijas 
fondam un ka dalībnieki, kuriem šo fondu 
līdzekļi ir visvairāk nepieciešami, izvēlas 
nepieteikties; tādēļ atbalsta piešķiršanas 
noteikumu un procedūru vienkāršošanu, 
birokrātisko šķēršļu novēršanu un lielāku 
elastību šo līdzekļu piešķiršanā gan ES, 
gan valstu līmenī; uzskata, ka 
vienkāršošana palīdzēs efektīvi piešķirt 
līdzekļus, uzlabos apgūšanas rādītājus, 
samazinās kļūdu skaitu un saīsinās 
maksājumu periodus, kā arī ļaus 
nabadzīgākajām dalībvalstīm un 
reģioniem pilnībā izmantot finanšu 
instrumentus, kas paredzēti reģionālo un 
starpvalstu atšķirību mazināšanai; 
uzskata, ka jānodrošina līdzsvars starp 
noteikumu un procedūru vienkāršošanu 
un to stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka dalībvalstis var īstenot 
Direktīvu 2010/31/EK vēl pirms tās 
īstenošanas termiņa beigām un ka tām 
jāiegulda līdzekļi jaunu un 
energoefektīvāku materiālu un 
tehnoloģiju izstrādāšanā, lai radītu jaunas 
darbvietas, palīdzētu atveseļoties 
rūpniecībai un palielinātu ES reģionu 
konkurētspēju;

Or. ro
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Grozījums Nr. 11
Fiona Hall

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka par valstu 
energoefektivitātes plāniem un to 
īstenošanu tiek ziņots saskaņā ar valstu 
reformu plāniem un ES Ekonomikas 
pusgadu, atzīstot energoefektivitātes 
pasākumu labvēlīgo ietekmi uz 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b norāda uz potenciālajiem 
ieguvumiem, ko var sniegt JESSICA un 
ELENA iniciatīvas ieguldījumiem 
ilgtspējīgā enerģētikā vietējā līmenī, lai 
palīdzētu pilsētām un reģioniem īstenot 
dzīvotspējīgus ieguldījumu projektus 
energoefektivitātes jomā, un aicina 
veicināt šīs iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Andrzej Grzyb

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

3.c uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi spēt 
izmantot struktūrfondus, Kohēzijas fondu 
un citus finanšu un aizņemto līdzekļu 
īpatsvara palielināšanas instrumentus, lai 
finansētu energoefektivitāti, jo īpaši 
mājokļu nozarē; aicina Komisiju un 
dalībvalstis izplatīt skaidru un viegli 
pieejamu informāciju par pieejamiem 
finanšu instrumentiem, stimuliem, 
dotācijām un aizdevumiem, kas paredzēti 
energoefektivitātes projektu finansēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andrzej Grzyb

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d uzsver nozīmi, kāda ir 
energoefektivitātes aspekta integrēšanai 
pārdomātai specializācijai paredzētajās 
pētniecības un inovācijas stratēģijās, 
kuras dalībvalstīm būs jāizstrādā, lai 
piekļūtu turpmākās kohēzijas politikas 
finansējumam, kas paredzēts inovācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas par nesenajiem notikumiem 4. pauž bažas par arvien augstākajām 
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tādās valstīs kā Bulgārija, kur augstās 
enerģijas cenas izraisīja sociālus 
nemierus, un aicina veikt mērķtiecīgus 
pasākumus, lai padarītu enerģiju pieejamu 
parastajiem iedzīvotājiem;

enerģijas cenām, kas ir izraisījušas
sociālus nemierus, un aicina veikt 
mērķtiecīgus pasākumus, lai padarītu 
enerģiju pieejamu parastajiem 
iedzīvotājiem;

Or. de

Grozījums Nr. 16
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas par nesenajiem notikumiem 
tādās valstīs kā Bulgārija, kur augstās 
enerģijas cenas izraisīja sociālus nemierus, 
un aicina veikt mērķtiecīgus pasākumus, 
lai padarītu enerģiju pieejamu parastajiem 
iedzīvotājiem;

4. pauž bažas par nesenajiem notikumiem 
tādās valstīs kā Bulgārija, kur augstās 
enerģijas cenas izraisīja sociālus nemierus, 
un aicina veikt mērķtiecīgus
energoefektivitātes pasākumus, jo īpaši 
atbilstīgi kohēzijas politikai, lai 
parastajiem iedzīvotājiem samazinātu 
rēķinus par patērēto enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. jo īpaši uzsver potenciālos sociālos 
ieguvumus no ieguldījumiem 
energoefektivitātē, jo tie var samazināt
nelabvēlīgā sociālā stāvoklī esošu 
iedzīvotāju rēķinus par enerģiju;

5. jo īpaši uzsver potenciālos sociālos 
ieguvumus no ieguldījumiem 
energoefektivitātē, jo tie var samazināt
patērētāju rēķinus par patērēto enerģiju;

Or. ro
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Grozījums Nr. 18
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. jo īpaši atgādina par energotaupības 
potenciālu sabiedriskajām un 
dzīvojamajām ēkām, kas patērē 40 % no 
Savienības enerģijas galapatēriņa, un 
mudina dalībvalstis nekavējoties pieņemt 
ilgtermiņa stratēģijas laikposmam pēc 
2020. gada ieguldījumu piesaistei 
dzīvojamo un komercēku atjaunošanai, lai 
uzlabotu nekustamā īpašuma fonda 
energoefektivitāti, kā prasīts Direktīvā 
2012/27/ES;

6. jo īpaši atgādina par energotaupības 
potenciālu sabiedriskajām un privātajām,
dzīvojamajām ēkām un komercplatībām, 
kas patērē 40 % no Savienības enerģijas 
galapatēriņa un ģenerē 36 % no Eiropas 
Savienības kopējām CO2 emisijām, un 
mudina dalībvalstis nekavējoties pieņemt 
ilgtermiņa stratēģijas laikposmam pēc 
2020. gada ieguldījumu piesaistei 
dzīvojamo ēku un komercplatību
atjaunošanai, lai uzlabotu nekustamā 
īpašuma fonda energoefektivitāti, kā prasīts 
Direktīvā 2012/27/ES;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Fiona Hall

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. jo īpaši atgādina par energotaupības 
potenciālu sabiedriskajām un 
dzīvojamajām ēkām, kas patērē 40 % no 
Savienības enerģijas galapatēriņa, un 
mudina dalībvalstis nekavējoties pieņemt 
ilgtermiņa stratēģijas laikposmam pēc 
2020. gada ieguldījumu piesaistei 
dzīvojamo un komercēku atjaunošanai, lai 
uzlabotu nekustamā īpašuma fonda 
energoefektivitāti, kā prasīts Direktīvā 
2012/27/ES;

6. jo īpaši atgādina par energotaupības 
potenciālu sabiedriskajām un 
dzīvojamajām ēkām, kas patērē 40 % no 
Savienības enerģijas galapatēriņa, un 
mudina dalībvalstis nekavējoties pieņemt
tālejošus ilgtermiņa stratēģijas laikposmam 
pēc 2020. gada ieguldījumu piesaistei
pilnīgai un pakāpeniskai pilnīgai
dzīvojamo ēku un komercplatību 
renovācijai, lai uzlabotu nekustamā 
īpašuma fonda energoefektivitāti, kā prasīts 
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Direktīvā 2012/27/ES;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka līdz 2020. gada 
31. decembrim visām jaunajām ēkām 
jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām un 
divus gadus pirms šā termiņa jaunajām 
ēkām, kuras ir valsts sektora īpašumā vai 
kuras aizņem valsts sektors, jābūt gandrīz 
nulles enerģijas ēkām; attiecīgi mudina 
dalībvalstis sākt formulēt valsts 
programmas gandrīz nulles enerģijas ēku 
skaita palielināšanai un ieviest 
noteikumus attiecībā uz gandrīz nulles 
enerģijas ēku definēšanu, šajā sakarībā 
ņemot vērā situāciju valsts, reģionālajā 
vai vietējā līmenī;

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver kohēzijas politikas un tai 
piešķirto finanšu līdzekļu nozīmi, lai 
pilnībā attīstītu viedos un intelektiskos 
tīklus, kas nodrošina efektīvākas 
enerģētikas sistēmas visos reģionos, 



AM\933727LV.doc 13/17 PE510.482v01-00

LV

samazinot enerģijas patēriņu un tās 
zudumus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbilstīgi jaunajam 2014.-2020. gada 
finanšu plānošanas periodam ievērojami 
palielināt struktūrfondu apropriācijas, ko 
dalībvalstis var izmantot tādu pasākumu 
īstenošanai, ka palielina ēku, jo īpaši 
dzīvojamo ēku, energoefektivitāti; 

Or. ro

Grozījums Nr. 23
András Gyürk

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis pilnā mērā izmantot 
struktūrfondus un Kohēzijas fondu, lai 
veicinātu ieguldījumus energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumos;

7. aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm 
uzlabot savu administratīvo veiktspēju un 
informācijas kanālus, lai nodrošinātu 
esošo līdzekļu labāku izmantošanu; aicina 
dalībvalstis pilnā mērā izmantot 
struktūrfondus un Kohēzijas fondu, lai 
veicinātu ieguldījumus energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju un dalībvalstis, 
apspriežot turpmāko kohēzijas politiku, 
palielināt to minimālo daļu 
energoefektivitātes pasākumu 
finansēšanā; 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Fiona Hall

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina dalībvalstis sekmēt finansēšanas
mehānismu izveidi energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu finansēšanai, lai 
maksimāli izmantotu dažādu finansējumu 
plūsmu sniegtos ieguvumus, kā prasīts 
Direktīvā 2012/27/ES; aicina Komisiju 
atbalstīt dalībvalstis finansēšanas 
mehānismu izveidē un veicināt 
paraugprakses apmaiņu starp valstu vai 
reģionālajām kompetentajām iestādēm un 
struktūrām;

8. aicina dalībvalstis sekmēt finansēšanas 
mehānismu izveidi energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu finansēšanai, lai 
maksimāli izmantotu dažādu finansējumu 
plūsmu sniegtos ieguvumus, kā prasīts 
Direktīvā 2012/27/ES; aicina Komisiju 
atbalstīt dalībvalstis finansēšanas 
mehānismu izveidē un veicināt 
paraugprakses apmaiņu starp valstu vai 
reģionālajām kompetentajām iestādēm un 
struktūrām; uzsver tādu ES programmu kā 
ELENA mehānisms nozīmi tehniskās 
palīdzības sniegšanā reģionālajām un 
vietējām iestādēm kohēzijas fonda 
līdzekļu labākai izmantošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina dalībvalstis sekmēt finansēšanas 
mehānismu izveidi energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu finansēšanai, lai 
maksimāli izmantotu dažādu finansējumu 
plūsmu sniegtos ieguvumus, kā prasīts 
Direktīvā 2012/27/ES; aicina Komisiju 
atbalstīt dalībvalstis finansēšanas 
mehānismu izveidē un veicināt 
paraugprakses apmaiņu starp valstu vai 
reģionālajām kompetentajām iestādēm un
struktūrām;

8. norāda, ka dalībvalstis attiecībā uz ēku 
energoefektivitātes palielināšanai 
paredzētiem pasākumiem var piemērot 
samazinātu PVN likmi, kas tomēr nedrīkst 
būt zemāka par 5 %, un aicina dalībvalstis 
sekmēt finansēšanas mehānismu izveidi 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
finansēšanai, lai maksimāli izmantotu 
dažādu finansējumu plūsmu sniegtos 
ieguvumus, kā prasīts Direktīvā 
2012/27/ES; aicina Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis finansēšanas mehānismu 
izveidē un veicināt paraugprakses apmaiņu 
starp valstu vai reģionālajām 
kompetentajām iestādēm un struktūrām;

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a mudina dalībvalstis sākt informācijas 
kampaņas par tādiem dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes palielināšanas 
radītajiem ieguvumiem kā lielāks 
komforts un mazāki komunālo 
maksājumu rēķini; tajā pat laikā norāda, 
ka energoefektivitātes pasākumi 
visiedarbīgākie ir tad, ja tos īsteno 
attiecībā ēkām, nevis atsevišķām to 
vienībām (piemēram, dzīvokļiem); 
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Grozījums Nr. 28
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par nesenajiem Revīzijas 
palātas konstatējumiem, kas liecina, ka
kohēzijas politikas ieguldījumi 
energoefektivitātē nav bijuši izmaksu ziņā
lietderīgi;

9. pauž bažas par konstatējumiem
Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā 
„Kohēzijas politikas ieguldījumi 
energoefektivitātē un to rentabilitāte”, kas
izdarīti, pamatojoties uz 
24 energoefektivitātes ieguldījumu 
projektiem tikai sabiedriskajās ēkās, tādās 
dalībvalstīs kā Lietuva, Itālija un Čehijas 
Republika četrās darbības programmās, 
kas liecina, ka plānošanā un finansēšanā 
nav noteikti pareizie nosacījumi, kas ļautu 
īstenot izmaksu ziņā lietderīgus 
energoefektivitātes instrumentus; ņem 
vērā Komisijas atbildi uz šiem 
konstatējumiem, kur secināts, ka to 
projektu skaits, kuros veikta revīzija, ir 
ļoti mazs un ka viens no projektiem 
īstenot 2000.–2006. gadā, un tādēļ šos 
rezultātus nevar ekstrapolēt uz visu 
politiku kopumā, ka energoefektivitātes 
politika ir strauji attīstījusies pēdējo gadu 
laikā pēc tam, kad tika panākta 
vienošanās par četrām programmām, 
kurām tika veikta revīzija, un ka varētu 
pastāvēt interešu konflikts starp izmaksu 
lietderības rezultātiem, uz ko ir 
koncentrēts Revīzijas palātas ziņojums, un 
vajadzību novērtēšanas pieeju, un ka 
vajadzību novērtēšana varētu novest pie 
citām prioritātēm, jo ir svarīgi īstenot 
integrētu pieeju attiecībā uz 
ieguldījumiem sabiedriskajās ēkās un ka 
pilnīgai renovācijai varētu būt 
nepieciešams ilgāks atmaksāšanās 
periods; 
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Grozījums Nr. 29
Fiona Hall

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par nesenajiem Revīzijas 
palātas konstatējumiem, kas liecina, ka 
kohēzijas politikas ieguldījumi 
energoefektivitātē nav bijuši izmaksu ziņā 
lietderīgi;

9. pauž bažas par nesenajiem Revīzijas 
palātas konstatējumiem, kas liecina, ka 
kohēzijas politikas ieguldījumi 
energoefektivitātē nav bijuši izmaksu ziņā 
lietderīgi, jo nav pareizi īstenoti un 
izmantoti tieši šim mērķim paredzētie 
līdzekļi;

Or. en


