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Grozījums Nr. 1
Jan Březina

Rezolūcijas priekšlikums
23.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2013. gada 16. janvāra 
rezolūciju par ES kohēzijas politikas un 
tās dalībnieku lomu Eiropas jaunās 
enerģētikas politikas īstenošanā,1

__________________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0017.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jan Březina

Rezolūcijas priekšlikums
23.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2013. gada 10. septembra rezolūciju par 
kohēzijas politikā paredzēto 
energoefektivitātes veicināšanas 
pasākumu īstenošanu un ietekmi,2

__________________
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0345.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā personas dati, kas apkopoti 
saistībā ar viedo energosistēmu darbību, 
ir ļoti sensitīvi, jo tie var tikt izmantoti, lai 
gūtu ieskatu patērētāju uzvedībā, un tā kā 
tādēļ ir jānodrošina īpaša šo datu 
aizsardzība,

Or. de

Grozījums Nr. 4
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka reģionos enerģijas 
ražošanas un patērēšanas jomā notikusi 
paradigmas maiņa, neelastīgu tradicionālo 
modeli, kura darbības pamatā ir 
pamatslodzes nodrošināšanas princips, 
aizstājot ar mainīgu, decentralizētu un 
vietēju ražošanu, lielu daļu nelielā 
daudzumā saražotas enerģijas no 
atjaunojamiem energoresursiem apvienojot 
ar elastīgu un atsaucīgu pieprasījumu un 
dalītu uzglabāšanu; uzsver, ka viedtīklam ir 
būtiska nozīme, lai šāda paradigmas maiņa 
notiktu, un ka viedtīkla ieviešana ir 
jāiekļauj starpnozaru pieejā reģionālajai 
attīstībai, lai maksimāli palielinātu reģionu 
ieguvumus;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka reģionos enerģijas 
ražošanas un patērēšanas jomā notikusi 
paradigmas maiņa, neelastīgu tradicionālo 
modeli, kura darbības pamatā ir 
pamatslodzes nodrošināšanas princips, 
aizstājot ar mainīgu, decentralizētu un 
vietēju ražošanu, lielu daļu nelielā 
daudzumā saražotas enerģijas no 
atjaunojamiem energoresursiem apvienojot 
ar elastīgu un atsaucīgu pieprasījumu un 
dalītu uzglabāšanu; uzsver, ka viedtīklam ir 
būtiska nozīme, lai šāda paradigmas maiņa 
notiktu, un ka viedtīkla ieviešana ir 
jāiekļauj starpnozaru pieejā reģionālajai 
attīstībai, lai maksimāli palielinātu reģionu 
ieguvumus;

1. atzinīgi vērtē to, ka reģionos enerģijas 
ražošanas un patērēšanas jomā notikusi 
paradigmas maiņa, neelastīgu tradicionālo 
modeli, kura darbības pamatā ir 
pamatslodzes nodrošināšanas princips, 
aizstājot ar mainīgu, decentralizētu un 
vietēju ražošanu, lielu daļu nelielā 
daudzumā saražotas enerģijas no 
atjaunojamiem energoresursiem apvienojot 
ar elastīgu un atsaucīgu pieprasījumu un 
dalītu uzglabāšanu; uzsver, ka viedtīklam ir 
būtiska nozīme, lai šāda paradigmas maiņa 
notiktu, un ka viedtīkla ieviešana ir 
jāiekļauj visaptverošā starpnozaru pieejā 
reģionālajai attīstībai, lai maksimāli 
palielinātu reģionu ieguvumus un tirgus 
iespējas, kā arī lai sekmētu ilgtspēju, 
izaugsmi un inovācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka reģionos enerģijas 
ražošanas un patērēšanas jomā notikusi 
paradigmas maiņa, neelastīgu 
tradicionālo modeli, kura darbības pamatā 
ir pamatslodzes nodrošināšanas princips, 
aizstājot ar mainīgu, decentralizētu un 
vietēju ražošanu, lielu daļu nelielā 
daudzumā saražotas enerģijas no 
atjaunojamiem energoresursiem apvienojot 
ar elastīgu un atsaucīgu pieprasījumu un 
dalītu uzglabāšanu; uzsver, ka viedtīklam ir 
būtiska nozīme, lai šāda paradigmas maiņa 
notiktu, un ka viedtīkla ieviešana ir
jāiekļauj starpnozaru pieejā reģionālajai 
attīstībai, lai maksimāli palielinātu reģionu 

1. saprot, ka, lai saglabātu ilgtspējīgu 
attīstību un izpildītu nākotnes 
pieprasījuma prasības, jāsekmē jauni 
enerģijas ražošanas un patēriņa modeļi, 
kuru pamatā ir decentralizēta un vietēja 
ražošana, daļu nelielā daudzumā saražotas 
enerģijas no atjaunojamiem 
energoresursiem apvienojot ar elastīgu un 
atsaucīgu pieprasījumu un dalītu 
uzglabāšanu; uzsver, ka viedtīklam ir 
būtiska nozīme, lai šāda paradigmas maiņa 
notiktu, un ka viedtīkla ieviešana būtu
jāiekļauj starpnozaru pieejā reģionālajai 
attīstībai, lai maksimāli palielinātu reģionu 
ieguvumus;
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ieguvumus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka Burgenlandes reģionu var 
minēt kā paraugprakses piemēru, ņemot 
vērā, ka, agri piesaistot struktūrfondu 
resursus, veidojot mērķtiecīgas 
partnerības vietējā, reģionālā, valsts un 
Eiropas līmenī, efektīvi, decentralizēti 
īstenojot stratēģiju vietējo energoresursu 
ieguvei, izmantojot vietējās piegādes 
sistēmas un nemitīgi izstrādājot praktiskas 
izmantošanas iespējas ar vietējiem 
dalībniekiem, tas ir kļuvis par ES reģionu 
ar augstāko energoautonomijas līmeni 
aritmētiskā ziņā;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. šajā ziņā uzsver ģeogrāfiskās (vai 
teritoriālās) iespējas, ko energosistēma rada 
nelabvēlīgākā stāvoklī esošiem reģioniem, 
kas no enerģijas patērētājiem var kļūt par 
enerģijas ražotājiem un gūt lielus 
ekonomiskus ieguvumus, vienlaikus 
nodrošinot drošu energoapgādi; norāda, ka 
šāda attīstība īpaši rada iespējas tālākiem 
un nomaļiem reģioniem un salām;

2. šajā ziņā uzsver ģeogrāfiskās (vai 
teritoriālās) iespējas, ko energosistēma rada 
nelabvēlīgākā stāvoklī esošiem reģioniem, 
kas no enerģijas patērētājiem var kļūt par 
enerģijas ražotājiem un gūt lielus 
ekonomiskus ieguvumus, vienlaikus 
nodrošinot drošu energoapgādi, viedtīklu 
ieviešanu un darbību; norāda, ka šāda 
attīstība īpaši rada iespējas tālākiem un 
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nomaļiem reģioniem un salām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Luís Paulo Alves

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. šajā ziņā uzsver ģeogrāfiskās (vai 
teritoriālās) iespējas, ko energosistēma rada 
nelabvēlīgākā stāvoklī esošiem reģioniem, 
kas no enerģijas patērētājiem var kļūt par 
enerģijas ražotājiem un gūt lielus 
ekonomiskus ieguvumus, vienlaikus 
nodrošinot drošu energoapgādi; norāda, ka 
šāda attīstība īpaši rada iespējas tālākiem 
un nomaļiem reģioniem un salām;

2. šajā ziņā uzsver ģeogrāfiskās (vai 
teritoriālās) iespējas, ko energosistēma rada 
nelabvēlīgākā stāvoklī esošiem reģioniem, 
kas no enerģijas patērētājiem var kļūt par 
enerģijas ražotājiem un gūt lielus 
ekonomiskus ieguvumus un ieguvumus 
konkurētspējas ziņā, vienlaikus nodrošinot 
drošu energoapgādi; norāda, ka šāda 
attīstība īpaši rada iespējas tālākiem un 
nomaļiem reģioniem un salām;

Or. pt

Grozījums Nr. 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis un reģionus iespējami 
drīz ieguldīt līdzekļus vietējo viedtīklu 
izveidē, izmantojot Eiropas strukturālos un 
investīciju fondus (ESIF), kā arī finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātus 
ieguldījumus, ņemot vērā konkrētā reģiona 
ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās vajadzības, jo visiem reģioniem 
nav iespējams viens risinājums; aicina 
izvēlēties elastīgu vietēja līmeņa pieeju, lai 
samazinātu šķēršļus, kas kavē apvienot 
enerģijas ražošanas, uzglabāšanas un 

3. aicina dalībvalstis un reģionus iespējami 
drīz ieguldīt līdzekļus vietējo viedtīklu 
izveidē, izmantojot Eiropas strukturālos un 
investīciju fondus (ESIF), kā arī finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātus 
ieguldījumus, ņemot vērā konkrētā reģiona 
ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās vajadzības un tā raksturīgās 
īpašības, jo visiem reģioniem nav 
iespējams viens risinājums; aicina 
izvēlēties elastīgu vietēja līmeņa pieeju, lai 
samazinātu šķēršļus, kas kavē apvienot 
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efektivitātes pasākumus, un sadarboties ar 
citām nozarēm, piemēram, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un 
transporta nozari;

enerģijas ražošanas un uzglabāšanas 
pasākumus, ietverot pārrobežu scenārijus, 
nolūkā uzlabot energoefektivitāti, un 
sadarboties ar citām nozarēm, piemēram, 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
(IKT) un transporta nozari;

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis reģionus iespējami 
drīz ieguldīt līdzekļus vietējo viedtīklu 
izveidē, izmantojot Eiropas strukturālos un 
investīciju fondus (ESIF), kā arī finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātus 
ieguldījumus, ņemot vērā konkrētā reģiona 
ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās vajadzības, jo visiem reģioniem 
nav iespējams viens risinājums; aicina 
izvēlēties elastīgu vietēja līmeņa pieeju, lai 
samazinātu šķēršļus, kas kavē apvienot 
enerģijas ražošanas, uzglabāšanas un 
efektivitātes pasākumus, un sadarboties ar 
citām nozarēm, piemēram, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un 
transporta nozari;

3. aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes iespējami drīz ieguldīt 
līdzekļus vietējo viedtīklu izveidē,
atbalstot ieguldījumus, izmantojot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus (ESIF), 
kā arī finanšu instrumentus, lai veicinātu 
privātus ieguldījumus, ņemot vērā konkrētā 
reģiona ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās
un teritoriālās vajadzības, jo visiem 
reģioniem nav iespējams viens risinājums; 
aicina izvēlēties elastīgu vietēja līmeņa 
pieeju, lai samazinātu šķēršļus, kas kavē 
apvienot enerģijas ražošanas, uzglabāšanas 
un efektivitātes pasākumus, un sadarboties 
ar citām nozarēm, piemēram, informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un 
transporta nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Luís Paulo Alves

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis un reģionus iespējami 
drīz ieguldīt līdzekļus vietējo viedtīklu 
izveidē, izmantojot Eiropas strukturālos un 
investīciju fondus (ESIF), kā arī finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātus 
ieguldījumus, ņemot vērā konkrētā reģiona 
ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās vajadzības, jo visiem reģioniem 
nav iespējams viens risinājums; aicina 
izvēlēties elastīgu vietēja līmeņa pieeju, lai 
samazinātu šķēršļus, kas kavē apvienot 
enerģijas ražošanas, uzglabāšanas un 
efektivitātes pasākumus, un sadarboties ar 
citām nozarēm, piemēram, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un 
transporta nozari;

3. aicina dalībvalstis un reģionus iespējami 
drīz ieguldīt līdzekļus vietējo viedtīklu 
izveidē, izmantojot Eiropas strukturālos un 
investīciju fondus (ESIF), kā arī finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātus 
ieguldījumus, ņemot vērā konkrētā reģiona 
ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un
teritoriālās vajadzības, jo visiem reģioniem 
nav iespējams viens risinājums; aicina 
izvēlēties elastīgu vietēja līmeņa pieeju, lai 
samazinātu šķēršļus, kas kavē apvienot 
enerģijas ražošanas, uzglabāšanas un 
efektivitātes pasākumus, un sadarboties ar 
citām nozarēm, piemēram, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un 
transporta nozari; uzsver reversīvu sūkņu 
uzglabāšanas sistēmu nozīmi, kas saistītas 
ar atjaunojamu energoresursu ieguvi, jo 
īpaši — ar ģeotermālo enerģiju, 
galvenokārt izolētu salu sistēmās;

Or. pt

Grozījums Nr. 13
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis un reģionus iespējami 
drīz ieguldīt līdzekļus vietējo viedtīklu 
izveidē, izmantojot Eiropas strukturālos un 
investīciju fondus (ESIF), kā arī finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātus 
ieguldījumus, ņemot vērā konkrētā reģiona 
ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās vajadzības, jo visiem reģioniem 
nav iespējams viens risinājums; aicina 
izvēlēties elastīgu vietēja līmeņa pieeju, lai 
samazinātu šķēršļus, kas kavē apvienot 
enerģijas ražošanas, uzglabāšanas un 
efektivitātes pasākumus, un sadarboties ar 

3. aicina dalībvalstis un reģionus pamatīgi 
apsvērt ieguldījumu vietējo viedtīklu 
izveidē, izmantojot Eiropas strukturālos un 
investīciju fondus (ESIF), kā arī finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātus 
ieguldījumus, ņemot vērā konkrētā reģiona 
ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās vajadzības, jo visiem reģioniem 
nav iespējams viens risinājums; aicina 
izvēlēties elastīgu vietēja un reģionāla
līmeņa pieeju, lai samazinātu šķēršļus, kas 
kavē apvienot enerģijas ražošanas, 
uzglabāšanas un efektivitātes pasākumus, 
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citām nozarēm, piemēram, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un 
transporta nozari;

un sadarboties ar citām nozarēm, 
piemēram, informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) un transporta nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Luís Paulo Alves

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a mudina labāk izmantot paraugpraksi; 
uzsver, ka daudzi Eiropas reģioni ir 
īstenojuši tādus projektus esošās ES 
struktūras ietvaros, kas ir sekmējuši gan 
sinerģijas konkrētajās jomās, gan 
enerģijas ilgtspēju un atjaunojamu
energoresursu izmantošanu, kā tas ir 
darīts „MaRes” projekta (Makronēzijas 
pētniecības stratēģija) un „Zaļo salu 
projekta” ietvaros;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka, lai ieviestu viedtīklus, 
vajadzīga stabila ilgtermiņa politikas 
sistēma; aicina Komisiju 2030. gadam 
ierosināt vērienīgus, saistošus mērķus
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu jomā, kā arī attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, lai 
ieguldītājiem un savstarpēji saistītām 
nozarēm turpmāk nodrošinātu noteiktību 
un atvieglinātu viedas energosistēmas 
attīstību;

4. uzsver, ka, lai ieviestu viedtīklus, 
vajadzīga stabila ilgtermiņa politikas 
sistēma; aicina Komisiju 2030. gadam 
ierosināt stratēģiju energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju, 
lai ieguldītājiem un savstarpēji saistītām 
nozarēm turpmāk nodrošinātu noteiktību 
un atvieglinātu viedas energosistēmas 
attīstību;
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Or. de

Grozījums Nr. 16
Jan Březina

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka, lai ieviestu viedtīklus, 
vajadzīga stabila ilgtermiņa politikas 
sistēma; aicina Komisiju 2030. gadam 
ierosināt vērienīgus, saistošus mērķus
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu jomā, kā arī attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, lai 
ieguldītājiem un savstarpēji saistītām 
nozarēm turpmāk nodrošinātu noteiktību 
un atvieglinātu viedas energosistēmas 
attīstību;

4. uzsver, ka, lai ieviestu viedtīklus, 
vajadzīga stabila ilgtermiņa politikas 
sistēma; aicina Komisiju 2030. gadam 
ierosināt vērienīgu politiku 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu jomā, kā arī attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, lai 
ieguldītājiem un savstarpēji saistītām 
nozarēm turpmāk nodrošinātu noteiktību 
un atvieglinātu viedas energosistēmas 
attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka, lai ieviestu viedtīklus, 
vajadzīga stabila ilgtermiņa politikas 
sistēma; aicina Komisiju 2030. gadam 
ierosināt vērienīgus, saistošus mērķus 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu jomā, kā arī attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, lai 
ieguldītājiem un savstarpēji saistītām 
nozarēm turpmāk nodrošinātu noteiktību 
un atvieglinātu viedas energosistēmas 
attīstību;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de
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Grozījums Nr. 18
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka, lai ieviestu viedtīklus, 
vajadzīga stabila ilgtermiņa politikas 
sistēma; aicina Komisiju 2030. gadam 
ierosināt vērienīgus, saistošus mērķus 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu jomā, kā arī attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, lai 
ieguldītājiem un savstarpēji saistītām 
nozarēm turpmāk nodrošinātu noteiktību 
un atvieglinātu viedas energosistēmas 
attīstību;

4. uzsver, ka, lai ieviestu viedtīklus, 
vajadzīga stabila ilgtermiņa plānošanas un 
politikas sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina ES regulās un direktīvās par 
iekšējo tirgu izvēlēties elastīgāku pieeju, 
lai samazinātu šķēršļus reģioniem 
piemērotu risinājumu īstenošanai enerģijas 
ražošanas, piegādes un uzglabāšanas ziņā 
un attiecībā uz efektivitātes pasākumiem 
un šādu pasākumu apvienošanu;

5. aicina ES regulās un direktīvās par 
iekšējo tirgu izvēlēties elastīgāku pieeju, 
lai samazinātu šķēršļus reģioniem 
piemērotu risinājumu īstenošanai enerģijas 
ražošanas, piegādes un uzglabāšanas ziņā 
un attiecībā uz efektivitātes pasākumiem 
un šādu pasākumu apvienošanu, ietverot 
publiskās un privātās partnerības un 
pārrobežu projektus;

Or. ro
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Grozījums Nr. 20
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka iedzīvotāji ir jāiesaista visos
energoresursu un tīklu plānošanas, 
ieviešanas un pārveides posmos, katrā 
posmā nodrošinot sabiedrības līdzdalību 
un aktīvi iesaistot sadales pakalpojumu 
operatorus (SPO) un viedtīklu tehnoloģiju 
piegādātājus; mudina iedzīvotājus kļūt par 
ražojošiem patērētājiem — par 
iedzīvotājiem un kopienām, kas savām 
vajadzībām ražo enerģiju no 
atjaunojamiem energoresursiem un, 
izmantojot neto uzskaiti, pārpalikumu spēj 
ievadīt atpakaļ tīklā un tādējādi izmantot 
ekonomiskās iespējas, un kļūt par 
spēcīgiem vietējiem partneriem, kas 
iesaistīti ilgtspējīgā enerģijas ražošanā un 
energotaupībā, piedaloties reģiona 
enerģētikas vispārējās koncepcijas 
īstenošanā;

6. uzsver nepieciešamību pēc sabiedrības 
iesaistīšanas katrā energoresursu un tīklu 
plānošanas posmā un sadales pakalpojumu 
operatoru (SPO) un viedtīklu tehnoloģiju 
piegādātāju aktīvas iesaistīšanas; mudina 
iedzīvotājus kļūt par ražojošiem 
patērētājiem — par iedzīvotājiem un 
kopienām, kas savām vajadzībām ražo 
enerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem un, izmantojot neto 
uzskaiti, pārpalikumu spēj ievadīt atpakaļ 
tīklā un tādējādi izmantot ekonomiskās 
iespējas, un kļūt par spēcīgiem vietējiem 
partneriem, kas iesaistīti ilgtspējīgā 
enerģijas ražošanā un energotaupībā, 
piedaloties reģiona enerģētikas vispārējās 
koncepcijas īstenošanā;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Jan Březina

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka iedzīvotāji ir jāiesaista visos 
energoresursu un tīklu plānošanas, 
ieviešanas un pārveides posmos, katrā 
posmā nodrošinot sabiedrības līdzdalību un 
aktīvi iesaistot sadales pakalpojumu 
operatorus (SPO) un viedtīklu tehnoloģiju 
piegādātājus; mudina iedzīvotājus kļūt par 
ražojošiem patērētājiem — par 
iedzīvotājiem un kopienām, kas savām 

6. uzsver, ka iedzīvotāji ir jāiesaista visos 
energoresursu un tīklu plānošanas, 
ieviešanas un pārveides posmos, katrā 
posmā nodrošinot sabiedrības līdzdalību un 
aktīvi iesaistot sadales pakalpojumu 
operatorus (SPO) un viedtīklu tehnoloģiju 
piegādātājus; mudina iedzīvotājus kļūt par 
ražojošiem patērētājiem — par 
iedzīvotājiem un kopienām, kas savām 
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vajadzībām ražo enerģiju no 
atjaunojamiem energoresursiem un, 
izmantojot neto uzskaiti, pārpalikumu spēj 
ievadīt atpakaļ tīklā un tādējādi izmantot 
ekonomiskās iespējas, un kļūt par 
spēcīgiem vietējiem partneriem, kas 
iesaistīti ilgtspējīgā enerģijas ražošanā un 
energotaupībā, piedaloties reģiona 
enerģētikas vispārējās koncepcijas 
īstenošanā;

vajadzībām ražo enerģiju no 
atjaunojamiem energoresursiem un, 
izmantojot neto uzskaiti, pārpalikumu spēj 
ievadīt atpakaļ tīklā un tādējādi izmantot 
ekonomiskās iespējas, un kļūt par 
spēcīgiem vietējiem partneriem, kas 
iesaistīti ilgtspējīgā enerģijas ražošanā un 
energotaupībā, piedaloties reģiona 
enerģētikas vispārējās koncepcijas 
īstenošanā; tomēr uzskata, ka vairāku 
pastāvošo valsts AER atbalsta shēmu 
ilgtermiņa izstrādes rezultātā ir radusies 
pārmērīga kompensēšana un dažādos 
reģionos tajās bieži par prioritāti nav 
noteikts ar atjaunojamiem 
energoresursiem saistītu tehnoloģiju 
izmantošanas efektīvākais veids privātām 
mājsaimniecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Inese Vaidere

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka iedzīvotāji ir jāiesaista visos 
energoresursu un tīklu plānošanas, 
ieviešanas un pārveides posmos, katrā 
posmā nodrošinot sabiedrības līdzdalību un 
aktīvi iesaistot sadales pakalpojumu 
operatorus (SPO) un viedtīklu tehnoloģiju 
piegādātājus; mudina iedzīvotājus kļūt par 
ražojošiem patērētājiem — par 
iedzīvotājiem un kopienām, kas savām 
vajadzībām ražo enerģiju no 
atjaunojamiem energoresursiem un, 
izmantojot neto uzskaiti, pārpalikumu spēj 
ievadīt atpakaļ tīklā un tādējādi izmantot 
ekonomiskās iespējas, un kļūt par 
spēcīgiem vietējiem partneriem, kas 
iesaistīti ilgtspējīgā enerģijas ražošanā un 
energotaupībā, piedaloties reģiona 
enerģētikas vispārējās koncepcijas 

6. uzsver, ka iedzīvotāji ir jāiesaista visos 
energoresursu un tīklu plānošanas, 
ieviešanas un pārveides posmos, katrā 
posmā nodrošinot sabiedrības līdzdalību un 
aktīvi iesaistot sadales pakalpojumu 
operatorus (SPO) un viedtīklu tehnoloģiju 
piegādātājus; mudina ātri ieviest modernu 
uzskaites infrastruktūru, kas nodrošina 
divvirzienu informācijas plūsmu un ļauj 
iedzīvotājiem kļūt par ražojošiem 
patērētājiem — par iedzīvotājiem un 
kopienām, kas savām vajadzībām ražo 
enerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem un, izmantojot neto 
uzskaiti, pārpalikumu spēj ievadīt atpakaļ 
tīklā un tādējādi izmantot ekonomiskās 
iespējas, un kļūt par spēcīgiem vietējiem 
partneriem, kas iesaistīti ilgtspējīgā 
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īstenošanā; enerģijas ražošanā un energotaupībā, 
piedaloties reģiona enerģētikas vispārējās 
koncepcijas īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka iedzīvotāji ir jāiesaista visos 
energoresursu un tīklu plānošanas, 
ieviešanas un pārveides posmos, katrā 
posmā nodrošinot sabiedrības līdzdalību un 
aktīvi iesaistot sadales pakalpojumu 
operatorus (SPO) un viedtīklu tehnoloģiju 
piegādātājus; mudina iedzīvotājus kļūt par 
ražojošiem patērētājiem — par 
iedzīvotājiem un kopienām, kas savām 
vajadzībām ražo enerģiju no 
atjaunojamiem energoresursiem un, 
izmantojot neto uzskaiti, pārpalikumu spēj 
ievadīt atpakaļ tīklā un tādējādi izmantot 
ekonomiskās iespējas, un kļūt par 
spēcīgiem vietējiem partneriem, kas 
iesaistīti ilgtspējīgā enerģijas ražošanā un 
energotaupībā, piedaloties reģiona 
enerģētikas vispārējās koncepcijas 
īstenošanā;

6. uzsver, ka iedzīvotāji ir jāiesaista visos 
energoresursu un tīklu plānošanas, 
ieviešanas un pārveides, ražošanas un 
patēriņa posmos, katrā posmā nodrošinot 
sabiedrības līdzdalību un aktīvi iesaistot
sadales pakalpojumu operatorus (SPO) un 
viedtīklu tehnoloģiju piegādātājus; mudina 
iedzīvotājus kļūt par ražojošiem 
patērētājiem — par iedzīvotājiem un 
kopienām, kas savām vajadzībām ražo 
enerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem un, izmantojot neto 
uzskaiti, pārpalikumu spēj ievadīt atpakaļ 
tīklā un tādējādi izmantot ekonomiskās 
iespējas, un kļūt par spēcīgiem vietējiem 
partneriem, kas iesaistīti ilgtspējīgā 
enerģijas ražošanā un energotaupībā, 
piedaloties reģiona enerģētikas vispārējās 
koncepcijas īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka, lai veiksmīgi ieviestu 7. uzsver, ka, lai veiksmīgi ieviestu 
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viedtīklus, Eiropai reģionos un vietējās 
kopienās ir jāīsteno gudra energosistēmas
stratēģija, viedtīkliem kļūstot par 
reģionālās energosistēmas daļu un iekļaujot 
lielu daļu saražotās enerģijas no 
atjaunojamiem energoresursiem, 
izmantojot arī decentralizētas enerģijas 
ražošanas iespējas, ko papildina 
pieprasījuma pārvaldība,
energoefektivitātes pasākumi, 
energotaupības palielināšana un viedi
uzglabāšanas risinājumi, transporta nozare
(e-transports) un plašāka apmaiņa starp 
kaimiņos esošiem tīkliem;

viedtīklus, reģionos un vietējās kopienās ir
jāizstrādā stratēģija, kas domāta viedai
energosistēmai, viedtīkliem kļūstot par 
reģionālās energosistēmas daļu un iekļaujot 
daļu saražotās enerģijas no atjaunojamiem 
energoresursiem, ietverot decentralizētas 
enerģijas ražošanas iespējas, 
energoefektivitātes pasākumus, 
energotaupības palielināšanu un viedus
uzglabāšanas risinājumus, transporta 
nozari (e-transports) un plašāku apmaiņu
starp kaimiņos esošiem tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a norāda uz nozīmi, kāda 
viedskaitītājiem ir divvirziena 
komunikācijas nodrošināšanā, ļaujot 
patērētājiem iesniegt precīzus rēķinus un 
palielinot pieprasījuma puses līdzdalību, 
patērētājiem pielāgojot savus ieradumus 
enerģijas ražošanas maksimālajiem un 
minimālajiem punktiem; uzsver, ka 
iedzīvotājiem jāsaņem visi ieguvumi no 
viedas energosistēmas un ka iedzīvotāju 
īpašumtiesības palielina uzvedības 
efektivitāti un tādējādi rada lielāku 
enerģijas ietaupījumu; uzsver 
nepieciešamību pēc augstiem standartiem 
viedskaitītājiem datu aizsardzības, datu 
privātuma ziņā, lai ļautu iedzīvotājiem 
lemt par datiem, kas tiek sniegti tīkla 
operatoriem, un tos kontrolēt; norāda uz 
būtisko SPO nozīmi, kam ir galīgā 
atbildība par tīkla drošības un stabilitātes 
garantēšanu un kam tādējādi ir jāsniedz 
tieša piekļuve patēriņa un ražošanas 
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datiem, lai nodrošinātu efektīvu un drošu 
viedtīkla darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Komisiju un tās Viedtīklu darba 
grupu atjaunināt un paplašināt savu 
pašreizējo viedtīklu definīciju, iekļaujot 
viedo energosistēmu; aicina vietējās un 
reģionu pašvaldības pieņemt reģionālās 
stratēģijas, kas pamatotas viedajā 
energosistēmā;

8. aicina Komisiju un tās Viedtīklu darba 
grupu atjaunināt un paplašināt savu 
pašreizējo viedtīklu definīciju, iekļaujot 
viedo energosistēmu; aicina vietējās un 
reģionu pašvaldības pārvaldīt enerģijas 
patēriņu un vietējo izplatīšanu un pieņemt 
reģionālās stratēģijas, kas pamatotas 
viedajā energosistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Komisiju un tās Viedtīklu darba 
grupu atjaunināt un paplašināt savu 
pašreizējo viedtīklu definīciju, iekļaujot 
viedo energosistēmu; aicina vietējās un 
reģionu pašvaldības pieņemt reģionālās 
stratēģijas, kas pamatotas viedajā 
energosistēmā;

8. aicina Komisiju un tās Viedtīklu darba 
grupu atjaunināt un paplašināt savu 
pašreizējo viedtīklu definīciju, iekļaujot 
viedo energosistēmu; aicina vietējās un 
reģionu pašvaldības strādāt tā, lai varētu 
tikt pieņemtas reģionālās stratēģijas, kas 
pamatotas viedajā energosistēmā;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka, lai nodrošinātu viedtīklu 
ekonomisko efektivitāti reģionos, ir 
jāapvieno tiešās un netiešās priekšrocības, 
saistot enerģētikas nozari ar vairākām 
citām nozarēm, jo īpaši ar mājokļu un 
transporta nozarēm, kā arī ar vidi, 
pilsētplānošanu, sociālo iekļaušanu, 
atkritumu apsaimniekošanu un būvniecības 
nozari, lai sasniegtu energotaupības mērķus 
un vienlaikus gūtu maksimālus 
ekonomiskus ieguvumus;

9. uzsver, ka, lai nodrošinātu viedtīklu 
ekonomisko efektivitāti reģionos, ir 
jāapvieno tiešās un netiešās priekšrocības, 
saistot enerģētikas nozari ar vairākām 
citām nozarēm, jo īpaši ar mājokļu un 
transporta nozarēm, kā arī ar vidi, 
pilsētplānošanu, sociālo iekļaušanu, 
atkritumu apsaimniekošanu un būvniecības 
nozari, lai sasniegtu energotaupības mērķus 
un vienlaikus gūtu maksimālus 
ekonomiskus ieguvumus, un sabalansētu 
reģiona energoapgādi un enerģijas 
pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka IKT nozarei ir izšķiroša 
nozīme viedās energosistēmas tīklā, jo, 
reāllaikā digitāli savienojot visus viedtīkla 
elementus — no ražošanas līdz pārvadei 
galalietotājam —, IKT tīklā nodrošina 
informācijas divvirzienu plūsmu; tādēļ 
aicina reģionus reģionālajos plānos, kas 
saistīti ar viedtīkliem, iekļaut dažādas 
komerciāli pievilcīgas, savstarpēji 
izmantojamas viedās energosistēmas 
izveidei paredzētas IKT tehnoloģijas, lai 
radītu maksimālu enerģijas ietaupījumu;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 30
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka IKT nozarei ir izšķiroša 
nozīme viedās energosistēmas tīklā, jo, 
reāllaikā digitāli savienojot visus viedtīkla 
elementus — no ražošanas līdz pārvadei 
galalietotājam —, IKT tīklā nodrošina 
informācijas divvirzienu plūsmu; tādēļ 
aicina reģionus reģionālajos plānos, kas 
saistīti ar viedtīkliem, iekļaut dažādas 
komerciāli pievilcīgas, savstarpēji 
izmantojamas viedās energosistēmas 
izveidei paredzētas IKT tehnoloģijas, lai 
radītu maksimālu enerģijas ietaupījumu;

10. uzsver, ka IKT nozarei ir izšķiroša 
nozīme viedajā energosistēmā, jo, 
reāllaikā digitāli savienojot visus viedtīkla 
elementus — no ražošanas līdz pārvadei 
galalietotājam —, IKT tīklā nodrošina 
informācijas divvirzienu plūsmu; tādēļ 
aicina reģionus reģionālajos plānos, kas 
saistīti ar viedtīkliem, iekļaut dažādas 
komerciāli pievilcīgas, savstarpēji 
izmantojamas viedās energosistēmas 
izveidei paredzētas IKT tehnoloģijas, lai 
radītu maksimālu enerģijas ietaupījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jan Březina

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a mudina Komisiju veikt pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka elektroierīces (jo īpaši 
veļas mašīnas, trauku mazgājamās 
mašīnas, siltumsūkņi, siltumakumulatori
u. c.) ir spējīgas darboties automātiski, 
apvienojot tās ar viedskaitītājiem, sniedzot 
patērētājiem ekonomiski labvēlīgus tarifus 
laikā, kad ir enerģijas pārpalikums 
(lietiskā interneta izmantošana);

Or. cs

Grozījums Nr. 32
Vasilica Viorica Dăncilă
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Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. stingri mudina visus reģionus ieguldīt 
viedajās energosistēmās, kas var sekmēt 
nodarbinātību vietējā mērogā un tās 
ilgtspēju; uzsver, ka būvniecības nozare ir 
viena no galvenajām jomām, kurā tiks 
radītas darbavietas — ne tikai veicot tiešos 
ieguldījumus viedajos energotīklos, bet arī 
ieguldot energoefektivitātes pasākumos un, 
piemēram, renovācijā mājokļu nozarē;

12. stingri mudina visus reģionus ieguldīt 
viedajās energosistēmās, kas var sekmēt 
nodarbinātību vietējā mērogā un tās 
ilgtspēju; uzsver, ka būvniecības nozare ir 
viena no galvenajām jomām, kurā tiks 
radītas darbavietas — ne tikai veicot tiešos 
ieguldījumus viedajos energotīklos, bet arī 
ieguldot energoefektivitātes pasākumos un, 
piemēram, renovācijā mājokļu nozarē, kā 
arī pielāgojot rūpniecību jaunajiem 
tehnoloģiskajiem risinājumiem ļoti 
energoefektīvu ēku būvniecībai;

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. stingri mudina visus reģionus ieguldīt 
viedajās energosistēmās, kas var sekmēt 
nodarbinātību vietējā mērogā un tās 
ilgtspēju; uzsver, ka būvniecības nozare ir 
viena no galvenajām jomām, kurā tiks 
radītas darbavietas — ne tikai veicot tiešos 
ieguldījumus viedajos energotīklos, bet arī 
ieguldot energoefektivitātes pasākumos un, 
piemēram, renovācijā mājokļu nozarē;

12. stingri mudina visas reģionālās un 
vietējās pašvaldības ieguldīt viedajās 
energosistēmās, kas var sekmēt 
nodarbinātību vietējā mērogā un tās 
ilgtspēju; uzsver, ka būvniecības nozare ir 
viena no galvenajām jomām, kurā tiks 
radītas darbavietas — ne tikai veicot tiešos 
ieguldījumus viedajos energotīklos, bet arī 
ieguldot energoefektivitātes pasākumos un, 
piemēram, renovācijā mājokļu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Justina Vitkauskaite Bernard
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Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. stingri mudina visus reģionus ieguldīt 
viedajās energosistēmās, kas var sekmēt 
nodarbinātību vietējā mērogā un tās 
ilgtspēju; uzsver, ka būvniecības nozare ir 
viena no galvenajām jomām, kurā tiks 
radītas darbavietas — ne tikai veicot tiešos 
ieguldījumus viedajos energotīklos, bet arī 
ieguldot energoefektivitātes pasākumos un, 
piemēram, renovācijā mājokļu nozarē;

12. stingri mudina visus reģionus ieguldīt 
viedajās energosistēmās, kas var sekmēt 
videi draudzīgu nodarbinātību vietējā 
mērogā un tās ilgtspēju; uzsver, ka 
būvniecības nozare ir viena no galvenajām 
jomām, kurā tiks radītas darbavietas — ne 
tikai veicot tiešos ieguldījumus viedajos 
energotīklos, bet arī sekmējot ES 
tehnoloģiju izstrādi, inovācijas un MVU 
konkurētspēju un ieguldot 
energoefektivitātes pasākumos un, 
piemēram, renovācijā mājokļu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. stingri mudina visus reģionus ieguldīt
viedajās energosistēmās, kas var sekmēt 
nodarbinātību vietējā mērogā un tās 
ilgtspēju; uzsver, ka būvniecības nozare ir 
viena no galvenajām jomām, kurā tiks 
radītas darbavietas — ne tikai veicot tiešos 
ieguldījumus viedajos energotīklos, bet arī 
ieguldot energoefektivitātes pasākumos un, 
piemēram, renovācijā mājokļu nozarē;

12. mudina reģionus apsvērt ieguldīšanu
viedajās energosistēmās, kas var sekmēt 
nodarbinātību vietējā mērogā un tās 
ilgtspēju; uzsver, ka būvniecības nozare ir 
viena no galvenajām jomām, kurā tiks 
radītas darbavietas — ne tikai veicot tiešos 
ieguldījumus viedajos energotīklos, bet arī
ieguldot energoefektivitātes pasākumos un, 
piemēram, renovācijā mājokļu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina dalībvalstis un reģionus
atbalstīt akadēmiskās un aroda mācības 
atjaunojamu energoresursu jomā, 
piemēram, ieviešot vides tehnoloģiju 
kursus un veidojot jaunus māceklības 
veidus (piem., saules enerģijas 
speciālistiem);

Or. de

Grozījums Nr. 37
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka 2009. gadā Komisija 
aprēķināja, ka, sasniedzot tās izvirzītos 
2020. gada mērķus atjaunojamo 
energoresursu jomā, varētu radīt 
apmēram 2,8 miljonus darbavietu, 
papildus līdz 2030. gadam radot kopējo 
pievienoto vērtību apmēram 1,1 % apmērā 
no IKP; norāda, ka Eiropas Atjaunojamo 
energoresursu padome ir aprēķinājusi, 
ka, 2030. gadā 45 % enerģijas iegūstot no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, varētu 
radīt 4,4 miljonus darbavietu, savukārt, ja 
līdz 2050. gadam Eiropas energosistēmā 
100 % enerģijas iegūtu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, nozarē varētu 
nodarbināt 6,1 miljonu cilvēku;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 38
Jan Olbrycht

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts



AM\1011520LV.doc 23/38 PE524.656v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka 2009. gadā Komisija 
aprēķināja, ka, sasniedzot tās izvirzītos 
2020. gada mērķus atjaunojamo 
energoresursu jomā, varētu radīt 
apmēram 2,8 miljonus darbavietu, 
papildus līdz 2030. gadam radot kopējo 
pievienoto vērtību apmēram 1,1 % apmērā 
no IKP; norāda, ka Eiropas Atjaunojamo 
energoresursu padome ir aprēķinājusi, 
ka, 2030. gadā 45 % enerģijas iegūstot no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, varētu 
radīt 4,4 miljonus darbavietu, savukārt, ja 
līdz 2050. gadam Eiropas energosistēmā 
100 % enerģijas iegūtu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, nozarē varētu 
nodarbināt 6,1 miljonu cilvēku;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 39
Jan Březina

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka 2009. gadā Komisija 
aprēķināja, ka, sasniedzot tās izvirzītos 
2020. gada mērķus atjaunojamo 
energoresursu jomā, varētu radīt apmēram 
2,8 miljonus darbavietu, papildus līdz 
2030. gadam radot kopējo pievienoto 
vērtību apmēram 1,1 % apmērā no IKP; 
norāda, ka Eiropas Atjaunojamo 
energoresursu padome ir aprēķinājusi, 
ka, 2030. gadā 45 % enerģijas iegūstot no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, varētu 
radīt 4,4 miljonus darbavietu, savukārt, ja 
līdz 2050. gadam Eiropas energosistēmā 
100 % enerģijas iegūtu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, nozarē varētu 
nodarbināt 6,1 miljonu cilvēku;

13. norāda, ka 2009. gadā Komisija 
aprēķināja, ka, sasniedzot tās izvirzītos 
2020. gada mērķus atjaunojamo 
energoresursu jomā, varētu radīt apmēram 
2,8 miljonus darbavietu, papildus līdz 
2030. gadam radot kopējo pievienoto 
vērtību apmēram 1,1 % apmērā no IKP;
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Or. en

Grozījums Nr. 40
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina visus reģionus veikt 
ieguldījumus šīm jaunajām darbavietām 
vajadzīgo prasmju apguvē un apmācībā, 
ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu jaunu 
vietējo darbavietu iespējams izveidot arī 
IKT pakalpojumu un transporta nozarē, kā 
arī nozarēs, kas piegādā, piemēram, 
jaunām iekārtām paredzētu viedu 
aprīkojumu un pakalpojumus;

14. aicina visus reģionus ņemt vērā to, ka 
ievērojamu skaitu jaunu vietējo darbavietu 
iespējams izveidot arī IKT pakalpojumu un 
transporta nozarē, kā arī nozarēs, kas 
piegādā, piemēram, jaunām iekārtām 
paredzētu viedu aprīkojumu un 
pakalpojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina visus reģionus veikt 
ieguldījumus šīm jaunajām darbavietām 
vajadzīgo prasmju apguvē un apmācībā, 
ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu jaunu 
vietējo darbavietu iespējams izveidot arī 
IKT pakalpojumu un transporta nozarē, kā 
arī nozarēs, kas piegādā, piemēram, 
jaunām iekārtām paredzētu viedu 
aprīkojumu un pakalpojumus;

14. aicina visus reģionus veikt 
ieguldījumus šīm jaunajām darbavietām 
vajadzīgo prasmju apguvē un apmācībā, 
ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu jaunu 
vietējo darbavietu iespējams izveidot arī 
IKT pakalpojumu un transporta nozarē, kā
arī nozarēs, kas piegādā, piemēram, 
jaunām iekārtām paredzētu viedu 
aprīkojumu un pakalpojumus, un tādējādi 
izvairīties no speciālistu darbaspēka 
trūkuma un spēt pielāgoties vajadzībām, 
ko rada jaunu profesiju rašanās 
attiecīgajās jomās;

Or. ro
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Grozījums Nr. 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina visus reģionus veikt 
ieguldījumus šīm jaunajām darbavietām 
vajadzīgo prasmju apguvē un apmācībā, 
ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu jaunu 
vietējo darbavietu iespējams izveidot arī 
IKT pakalpojumu un transporta nozarē, kā 
arī nozarēs, kas piegādā, piemēram, 
jaunām iekārtām paredzētu viedu 
aprīkojumu un pakalpojumus;

14. aicina visus reģionus veikt 
ieguldījumus šīm jaunajām darbavietām 
vajadzīgo prasmju apguvē un apmācībā, 
ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu jaunu 
vietējo darbavietu iespējams izveidot arī 
IKT pakalpojumu un transporta nozarē, kā 
arī nozarēs, kas piegādā, piemēram, 
jaunām iekārtām paredzētu viedu 
aprīkojumu, viedu infrastruktūru un 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina visus reģionus veikt 
ieguldījumus šīm jaunajām darbavietām 
vajadzīgo prasmju apguvē un apmācībā, 
ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu jaunu 
vietējo darbavietu iespējams izveidot arī 
IKT pakalpojumu un transporta nozarē, kā 
arī nozarēs, kas piegādā, piemēram, 
jaunām iekārtām paredzētu viedu 
aprīkojumu un pakalpojumus;

14. aicina reģionus apsvērt ieguldījumu 
veikšanu šīm jaunajām darbavietām 
vajadzīgo prasmju apguvē un apmācībā, 
ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu jaunu 
vietējo darbavietu iespējams izveidot arī 
IKT pakalpojumu un transporta nozarē, kā 
arī nozarēs, kas piegādā, piemēram, 
jaunām iekārtām paredzētu viedu 
aprīkojumu un pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Elisabeth Schroedter
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Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver, ka reģioni, kas veiksmīgi 
ieviesīs viedu energosistēmu, var piesaistīt 
reģionam papildu darbavietas specializētu 
mācību nodrošināšanai, izveidojot 
tehniskās universitātes un koledžas, kas 
specializējušās šajā jomā; aicina reģionus 
sadarboties viedās specializācijas jomā un 
atzinīgi vērtē shēmas, kurās notiek 
zināšanu apmaiņa reģionu starpā un pāri 
robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka publiskie ieguldījumi 
viedajās energosistēmās, tostarp izmantojot 
Eiropas strukturālos un investīciju fondus 
(ESIF), var veicināt ilgtspējīgas 
nodarbinātības iespējas un vietēja mēroga 
ilgtermiņa ieguvumus reģioniem un tos var 
arī izmantot kā instrumentu ekonomisko 
problēmu risināšanai, jo īpaši reģionos 
krīzes skartajās valstīs;

15. uzsver, ka publiskie ieguldījumi 
viedajās energosistēmās, tostarp izmantojot 
Eiropas strukturālos un investīciju fondus 
(ESIF), var veicināt ilgtspējīgas 
nodarbinātības iespējas, radīt sinerģisku 
ietekmi un plašāku ietekmi uz 
nodarbinātību un sniegt vietēja mēroga 
ilgtermiņa ieguvumus reģioniem 
ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā un 
tos var arī izmantot kā instrumentu 
ekonomisko problēmu risināšanai, jo īpaši 
reģionos krīzes skartajās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Nikos Chrysogelos
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Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju sadarboties ar 
dalībvalstīm fiskālās korekcijas pasākumu 
jomā, galvenokārt izmantojot sociālos un 
videi draudzīgus inovatīvus plānus, 
piemēram, plānus, kuru pamatā ir 
viedtīkli;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Inese Vaidere

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka — kā pierādījuši 
paraugprakses pētījumi un vadošie 
piemēri — viedās energosistēmas 
panākumus bieži veido vietēja līmeņa 
dalībnieki, tas ir, iedzīvotāji, kooperatīvi, 
vietējā kopiena vai šie dalībnieki kopā; 
atzīst, ka šāda līdzdalība uzlabo 
ieguldījumu apstiprināšanu visos viedo 
energosistēmu elementos; atzīst, ka 
iedzīvotāji ir jāiesaista visos viedās 
energosistēmas attīstības posmos;

16. uzsver, ka — kā pierādījuši 
paraugprakses pētījumi un vadošie 
piemēri — viedās energosistēmas 
panākumus bieži veido vietēja līmeņa 
dalībnieki, tas ir, iedzīvotāji, kooperatīvi, 
vietējā kopiena vai šie dalībnieki kopā; 
atzīst, ka šāda līdzdalība uzlabo 
ieguldījumu apstiprināšanu visos viedo 
energosistēmu elementos; uzsver, ka 
iedzīvotājiem ir jāsniedz labāka 
informācija, kā arī pamudinājumi, 
piemēram, dinamiski cenu veidošanas 
mehānismi un piemēroti IKT rīki, lai viņi 
varētu iesaistīties visos viedās 
energosistēmas attīstības posmos;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts



PE524.656v01-00 28/38 AM\1011520LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka — kā pierādījuši 
paraugprakses pētījumi un vadošie 
piemēri — viedās energosistēmas 
panākumus bieži veido vietēja līmeņa 
dalībnieki, tas ir, iedzīvotāji, kooperatīvi, 
vietējā kopiena vai šie dalībnieki kopā; 
atzīst, ka šāda līdzdalība uzlabo 
ieguldījumu apstiprināšanu visos viedo 
energosistēmu elementos; atzīst, ka 
iedzīvotāji ir jāiesaista visos viedās 
energosistēmas attīstības posmos;

16. uzsver, ka — kā pierādījuši 
paraugprakses pētījumi un vadošie 
piemēri — viedās energosistēmas 
panākumus bieži veido vietēja līmeņa 
dalībnieki, tas ir, iedzīvotāji, kooperatīvi, 
vietējā kopiena vai šie dalībnieki kopā; 
atzīst, ka šāda līdzdalība uzlabo 
ieguldījumu apstiprināšanu visos viedo 
energosistēmu elementos; atzīst, ka 
iedzīvotāji ir jāiesaista visos viedās 
enerģijas infrastruktūras, ražošanas un 
enerģijas un tīkla plānošanas sadales
posmos, kā arī visos viedās energosistēmas 
attīstības posmos;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju spēkā esošajos ES 
tiesību aktos, jo īpaši valsts atbalsta 
noteikumos, likvidēt šķēršļus vietējai 
līdzdalībai; aicina dalībvalstis, veicinot
vietējo enerģijas ražošanu un sadalot 
vietējā līmenī ražotu enerģiju, atbalstīt 
vietējās enerģijas iepirkšanas iespējas un 
vietējās enerģijas sadali ne tikai divos 
virzienos starp tīklu un galalietotāju, bet arī 
pārrobežu līmenī un starp galalietotāju 
sistēmām;

17. aicina Komisiju spēkā esošajos ES 
tiesību aktos, jo īpaši valsts atbalsta 
noteikumos, likvidēt šķēršļus vietējai 
līdzdalībai, kā arī tās regulatīvās un 
tiesiskās problēmas; aicina dalībvalstis, 
veicinot vietējo enerģijas ražošanu un 
sadalot vietējā līmenī ražotu enerģiju, 
atbalstīt vietējās enerģijas iepirkšanas 
iespējas un vietējās enerģijas sadali ne tikai 
divos virzienos starp tīklu un galalietotāju, 
bet arī pārrobežu līmenī un starp 
galalietotāju sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Markus Pieper
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Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka viedo energosistēmu 
darbības nodrošināšanai būs vajadzīgs liels 
personas datu apjoms un daudzi profili, 
tādējādi radot datu drošības pārkāpumu 
augstu risku; norāda, ka īpašas bažas rada 
ieguvumi, ko patērētājiem sniedz 
viedskaitītāji, un aicina rūpīgāk izvērtēt šo 
jomu un turpināt pētījumus par 
viedskaitītāju datu aizsardzību un datu 
privātumu; tādēļ uzsver, ka personas dati 
ir jāaizsargā bez izņēmumiem, lai arī 
turpmāk nodrošinātu to aizsardzību un 
drošību;

19. uzsver, ka viedo energosistēmu 
darbības nodrošināšanai būs vajadzīgs liels 
personas datu apjoms un daudzi profili, 
tādējādi radot datu drošības pārkāpumu 
augstu risku; norāda, ka īpašas bažas rada 
ieguvumi, ko patērētājiem sniedz 
viedskaitītāji, un aicina rūpīgāk izvērtēt šo 
jomu un turpināt pētījumus par 
viedskaitītāju datu aizsardzību un datu 
privātumu;

Or. de

Grozījums Nr. 51
Inese Vaidere

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka viedo energosistēmu 
darbības nodrošināšanai būs vajadzīgs liels 
personas datu apjoms un daudzi profili, 
tādējādi radot datu drošības pārkāpumu 
augstu risku; norāda, ka īpašas bažas rada 
ieguvumi, ko patērētājiem sniedz 
viedskaitītāji, un aicina rūpīgāk izvērtēt šo 
jomu un turpināt pētījumus par 
viedskaitītāju datu aizsardzību un datu 
privātumu; tādēļ uzsver, ka personas dati ir 
jāaizsargā bez izņēmumiem, lai arī 
turpmāk nodrošinātu to aizsardzību un 
drošību;

19. uzsver, ka viedo energosistēmu 
darbības nodrošināšanai būs vajadzīgs liels 
personas datu apjoms un daudzi profili, 
tādējādi radot datu drošības pārkāpumu 
augstu risku; norāda, ka īpašas bažas rada
viedtīklu sistēmu kiberdrošība un
ieguvumi, ko patērētājiem sniedz 
viedskaitītāji, un aicina rūpīgāk izvērtēt šo 
jomu un turpināt pētījumus par 
viedskaitītāju datu aizsardzību un datu 
privātumu; tādēļ uzsver, ka personas dati ir 
jāaizsargā bez izņēmumiem, lai arī 
turpmāk nodrošinātu to aizsardzību un 
drošību, un ka kiberdrošība ir jāiekļauj 
viedtīklu ieviešanas stratēģijās;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzsver, ka ir jāizstrādā standarti, kas 
reglamentē datu vākšanu viedajām 
energosistēmām, lai nodrošinātu, ka tikai 
nepieciešamie dati tiek nosūtīti un ka dati 
trešām pusēm netiek nodoti, un ka 
patērētājiem ir tiesības pārbaudīt un dzēst 
savāktos datus;

Or. de

Grozījums Nr. 53
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis nodrošināt Datu 
aizsardzības regulas nostiprināšanu un 
drīzu pieņemšanu; aicina Komisiju 
izstrādāt stingras pamatnostādnes par 
datu vākšanu, datu apjoma 
samazināšanu, datu nosūtīšanu un datu 
drošību viedajā energosistēmā; uzsver, ka 
personas dati ir jāapstrādā tikai 
konkrētajam mērķim — enerģijas 
piegādes nodrošināšanai — un tikai tādā 
mērā, kas ir stingri nepieciešams, un ka
personas datus nedrīkst izmantot, lai 
noteiktu diskriminējošas cenas;

svītrots

Or. de



AM\1011520LV.doc 31/38 PE524.656v01-00

LV

Grozījums Nr. 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis nodrošināt Datu 
aizsardzības regulas nostiprināšanu un 
drīzu pieņemšanu; aicina Komisiju 
izstrādāt stingras pamatnostādnes par datu 
vākšanu, datu apjoma samazināšanu, datu 
nosūtīšanu un datu drošību viedajā 
energosistēmā; uzsver, ka personas dati ir 
jāapstrādā tikai konkrētajam mērķim —
enerģijas piegādes nodrošināšanai — un 
tikai tādā mērā, kas ir stingri nepieciešams, 
un ka personas datus nedrīkst izmantot, lai 
noteiktu diskriminējošas cenas;

20. aicina dalībvalstis nodrošināt 
patērētājiem pieejamu informāciju un 
skaidras pamatnostādnes attiecībā uz datu 
nosūtīšanu un datu drošību un nodrošināt 
Datu aizsardzības regulas nostiprināšanu 
un drīzu pieņemšanu; aicina Komisiju 
izstrādāt stingras pamatnostādnes par datu 
vākšanu, datu apjoma samazināšanu, datu 
nosūtīšanu un datu drošību viedajā 
energosistēmā; uzsver, ka personas dati ir 
jāapstrādā tikai konkrētajam mērķim —
enerģijas piegādes nodrošināšanai — un 
tikai tādā mērā, kas ir stingri nepieciešams, 
un ka personas datus nedrīkst izmantot, lai 
noteiktu diskriminējošas cenas;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzsver, ka, uzstādot viedskaitītāju 
sistēmas, ir jāuzlabo datu aizsardzības un 
privātuma noteikumi un prakse; uzsver, ka 
viedtīklu darbības un ieviešanas obligāts 
priekšnoteikums ir datu aizsardzības un 
datu privātuma nodrošināšana visām 
personām un mājsaimniecībām, kas 
pievienotas tīklam; uzsver, ka apkopotie 
dati jāizmanto tikai, lai nodrošinātu 
elektroenerģijas piegādes drošību; aicina 
dalībvalstis pildīt datu aizsardzības 
noteikumus un ievērot cilvēku tiesības šajā 
jomā;

21. uzsver, ka, uzstādot viedskaitītāju 
sistēmas, ir jāuzlabo datu aizsardzības un 
privātuma noteikumi un prakse; uzsver, ka 
viedtīklu darbības un ieviešanas obligāts 
priekšnoteikums ir datu aizsardzības un 
datu privātuma nodrošināšana visām 
personām un mājsaimniecībām, kas 
pievienotas tīklam; uzsver, ka apkopotie 
dati jāizmanto tikai, lai nodrošinātu 
elektroenerģijas piegādes drošību; aicina 
dalībvalstis pildīt datu aizsardzības 
noteikumus un ievērot cilvēku tiesības šajā 
jomā; uzsver, ka iedzīvotājiem ir jāpatur 
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savu datu īpašumtiesības un jābūt pilnīgai 
kontrolei pār to, kam viņi piešķir piekļuvi 
šiem datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzsver, ka, uzstādot viedskaitītāju 
sistēmas, ir jāuzlabo datu aizsardzības un 
privātuma noteikumi un prakse; uzsver, ka 
viedtīklu darbības un ieviešanas obligāts 
priekšnoteikums ir datu aizsardzības un 
datu privātuma nodrošināšana visām 
personām un mājsaimniecībām, kas 
pievienotas tīklam; uzsver, ka apkopotie 
dati jāizmanto tikai, lai nodrošinātu 
elektroenerģijas piegādes drošību; aicina 
dalībvalstis pildīt datu aizsardzības 
noteikumus un ievērot cilvēku tiesības šajā 
jomā;

21. uzsver, ka, uzstādot viedskaitītāju 
sistēmas, ir jāuzlabo datu aizsardzības un 
privātuma noteikumi un prakse; uzsver, ka 
viedtīklu darbības un ieviešanas obligāts 
priekšnoteikums ir datu aizsardzības un 
datu privātuma nodrošināšana visām 
personām un mājsaimniecībām, kas 
pievienotas tīklam; uzsver, ka apkopotie 
dati jāizmanto tikai, lai nodrošinātu 
elektroenerģijas piegādes drošību; aicina 
dalībvalstis pildīt datu aizsardzības 
noteikumus, saglabājot un attīstot 
sinerģijas telekomunikāciju un enerģijas 
tīklos, un ievērot cilvēku tiesības šajā 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Komisiju un dalībvalstis, lai 
uzlabotu sabiedrības attieksmi pret 
viedajām energosistēmām, galveno 
uzmanību pievērst pētniecībai, attīstībai 
un ieguldījumiem mūsdienu prasībām 

svītrots
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atbilstīgos datu anonimitātes 
nodrošināšanas līdzekļos, ņemot vērā 
personas datu anonimitātes nozīmi;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Jan Olbrycht

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka jaunajos ESIF noteikumos 
2014.–2020. gadam dalībvalstīm ir 
paredzēts pienākums ESIF resursus veltīt 
ieguldījumiem gudrā, ilgtspējīgā un 
iekļaujošā Eiropā; atzinīgi vērtē to, ka 
jānosaka finansējuma minimālā daļa, kas 
rezervēta reģioniem, lai tie atkarībā no sava 
ekonomikas attīstības līmeņa varētu līdz
20 % no ERAF līdzekļiem ieguldīt tādas 
enerģijas ražošanā un sadalē, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
energoefektivitātes pasākumos, kā arī 
viedtīklos izplatīšanas līmenī; norāda, ka 
Kohēzijas fonds arī ļauj veikt ieguldījumu 
šajā jomā, un aicina dalībvalstis maksimāli 
izmantot šo jauno iespēju;

23. uzsver, ka jaunajos ESIF noteikumos 
2014.–2020. gadam dalībvalstīm ir 
paredzēts pienākums ESIF resursus veltīt 
ieguldījumiem gudrā, ilgtspējīgā un 
iekļaujošā Eiropā; atzinīgi vērtē to, ka 
jānosaka finansējuma minimālā daļa, kas 
rezervēta reģioniem, lai tie atkarībā no sava 
ekonomikas attīstības līmeņa varētu vismaz
20 % no ERAF līdzekļiem ieguldīt tādas 
enerģijas ražošanā un sadalē, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
energoefektivitātes pasākumos, kombinētā 
siltuma un elektroenerģijas ražošanā un 
zema oglekļa emisiju līmeņa stratēģijās, 
īpaši uzsverot pilsētvidi, kā arī no 
viedtīkliem izplatīšanas līmenī; norāda, ka 
Kohēzijas fonds arī ļauj veikt ieguldījumu 
šajā jomā, un aicina dalībvalstis maksimāli 
izmantot šo jauno iespēju; saistībā ar 
ieguldījumiem, uz ko neattiecas obligātā 
tematiskā koncentrācija, uzsver, ka ERAF 
var izmantot arī tam, lai atbalstītu viedu 
sistēmu izstrādi enerģijas sadalei, 
uzglabāšanai un pārvadei un lai iekļautu 
decentralizētu enerģijas ražošanu no 
atjaunojamiem energoresursiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 59
Oldřich Vlasák
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Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka jaunajos ESIF noteikumos 
2014.–2020. gadam dalībvalstīm ir 
paredzēts pienākums ESIF resursus veltīt 
ieguldījumiem gudrā, ilgtspējīgā un 
iekļaujošā Eiropā; atzinīgi vērtē to, ka 
jānosaka finansējuma minimālā daļa, kas 
rezervēta reģioniem, lai tie atkarībā no sava 
ekonomikas attīstības līmeņa varētu līdz 
20 % no ERAF līdzekļiem ieguldīt tādas
enerģijas ražošanā un sadalē, kas iegūta 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem,
energoefektivitātes pasākumos, kā arī 
viedtīklos izplatīšanas līmenī; norāda, ka 
Kohēzijas fonds arī ļauj veikt ieguldījumu 
šajā jomā, un aicina dalībvalstis maksimāli 
izmantot šo jauno iespēju;

23. uzsver, ka jaunajos ESIF noteikumos 
2014.–2020. gadam dalībvalstīm ir 
paredzēts pienākums ESIF resursus veltīt 
ieguldījumiem gudrā, ilgtspējīgā un 
iekļaujošā Eiropā; norāda, ka tiks noteikta
finansējuma minimālā daļa, kas rezervēta 
reģioniem, lai tiem atkarībā no sava 
ekonomikas attīstības līmeņa līdz 20 % no 
ERAF līdzekļiem būtu jāiegulda enerģijas 
taupīšanā, energoefektivitātes pasākumos, 
kā arī viedtīklos izplatīšanas līmenī; 
norāda, ka Kohēzijas fonds arī ļauj veikt 
ieguldījumu šajā jomā; aicina dalībvalstis 
maksimāli izmantot šo jauno iespēju;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. piekrīt, ka viedtīkliem paredzētais 
atbalsts sadales līmenī nav jāpiešķir kā 
valsts atbalsts; uzsver, ka tikko 
ierosinātajai valsts atbalsta reformai, kas 
paredzēta enerģētikai, nebūtu negatīvi 
jāietekmē viedtīklu ieviešana un 
atjaunojamie energoresursi; šajā ziņā 
aicina Komisiju atturēties no tehnoloģiju 
ziņā neitrālas piedāvājumu sistēmas 
ieviešanas, tādējādi galvenokārt izslēdzot 
nelielus decentralizētus projektus un 
kavējot inovāciju un reģioniem atbilstīgu 
pieeju attīstību;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 61
Francesca Barracciu

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a aicina Komisiju par prioritāti noteikt 
ieguldījumus viedtīklu izveidē ģeogrāfiski 
vismazāk labvēlīgajos apgabalos, 
piemēram, salās, ņemot vērā papildu 
energoapgādes izmaksas, kas ir šiem 
apgabaliem, un uzsverot, ka ir vieglāk 
izveidot viedtīklus mazākos un mazāk 
apdzīvotos apgabalos;

Or. it

Grozījums Nr. 62
Inese Vaidere

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzsver, ka viedās infrastruktūras 
sadarbspēja ir galvenais noteikums, jo 
regulatīvā nenoteiktība un atšķirīgi 
standarti palēnina viedās infrastruktūras 
izplatīšanos; tādēļ aicina īstenot ciešāku 
sadarbību starp dažādām Eiropas tehnisko 
standartu organizācijām; uzsver, ka 
sadarbspējas nodrošināšanai ir vajadzīgi 
atvērti standarti;

27. uzsver, ka viedās infrastruktūras 
sadarbspēja ir galvenais noteikums, jo 
regulatīvā nenoteiktība un atšķirīgi 
standarti palēnina viedās infrastruktūras 
izplatīšanos; tādēļ aicina īstenot ciešāku 
sadarbību starp dažādām Eiropas tehnisko 
standartu organizācijām; uzsver, ka 
sadarbspējas nodrošināšanai un 
tehnoloģiju attīstības un ieviešanas 
paātrināšanai ir vajadzīgi atvērti standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jan Březina

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a atgādina, ka Parlaments jau ir 
pieņēmis ziņojumus par ES kohēzijas 
politikas nozīmi un tās dalībniekiem 
jaunās Eiropas enerģētikas politikas 
īstenošanā un par energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanu un ietekmi 
kohēzijas politikas ietvaros, kas ietver 
daudzus no iepriekš apskatītajiem 
jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a vērš uzmanību uz iniciatīvām, ko 
EIT ņem vērā ZIK „InnoEnergy” 
attiecībā uz pētniecību un attīstību 
saistībā ar viedtīkliem un profesionāļu 
mācībām šajā nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
29.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.b norāda, ka svarīga ir tematiskā 
koncentrācija, kuras mērķis ir pāreja uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju 
līmeni, ko īsteno ESIF un kā rezultātā 
20 % no finansējuma tiks ieguldīti 
enerģijas pārvadē, vairāk koncentrējoties 
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uz viedtīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
29.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.c uzsver tādu iniciatīvu nozīmi kā 
Pilsētas mēru pakts, kas ir plaša kustība 
Eiropā, kura ietver vietējās un reģionu 
pašvaldības, kas cīnās pret klimata 
pārmaiņām; tās pamatā ir brīvprātīgas 
parakstītāju saistības sasniegt un 
pārsniegt ES mērķi par 20 % samazināt 
CO2 līmeni, palielinot energoefektivitāti 
un attīstot atjaunojamus energoresursus, 
un šīs saistības apstiprina un atbalsta 
vietējo pašvaldību centienus, īstenojot 
ilgtspējīgas enerģētikas politiku; uzsver, 
ka vietējām pašvaldībām ir būtiska nozīme 
klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā, 
vēl jo vairāk tāpēc, ka 80 % no enerģijas
patēriņa un CO2 emisijām ir saistītas ar 
darbībām pilsētās;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
29.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.d uzsver to reģionu nozīmi, kas ir viedi 
specializējušies enerģijas jomā, piemēram, 
Enerģijas ieleja Nīderlandē, kur publiskie 
un privātie partneri apvieno centienus, lai 
izpētītu reģiona izaugsmes iespējas 
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enerģētikas sektorā;

Or. en


