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Grozījums Nr. 1
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka energotaupības pasākumi ir 
izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā veicināt 
drošu energoapgādi un samazināt CO2
emisijas; ir noraizējies par to, ka dažās 
dalībvalstīs energoefektivitātes 
pasākumiem tiek izmantots maz ERAF 
līdzekļu; mudina dalībvalstis noteikt 
energoefektivitāti par vienu no savu 
darbības programmu prioritātēm un aicina 
Komisiju un valstu iestādes izstrādāt 
risinājumus, kuri veicinātu struktūrfondu 
izmantošanu energoefektivitātes 
pasākumiem, piemēram, nodrošinot 
labāku tās informācijas plūsmu, kas 
jāsaņem vietējā līmenī, vai izveidojot 
vienas institūcijas apstiprinājuma 
sistēmas aģentūras;

1. uzsver, ka energotaupības pasākumi ir 
izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā veicināt 
drošu energoapgādi un samazināt CO2
emisijas; ir noraizējies par to, ka dažās 
dalībvalstīs energoefektivitātes 
pasākumiem tiek izmantots maz ERAF 
līdzekļu; mudina dalībvalstis noteikt 
energoefektivitāti par vienu no savu 
darbības programmu horizontālām 
prioritātēm un aicina Komisiju un valstu 
iestādes izstrādāt risinājumus, kuri 
veicinātu struktūrfondu izmantošanu 
energoefektivitātes pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka energotaupības pasākumi ir 
izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā veicināt 
drošu energoapgādi un samazināt CO2
emisijas; ir noraizējies par to, ka dažās 
dalībvalstīs energoefektivitātes 
pasākumiem tiek izmantots maz ERAF 
līdzekļu; mudina dalībvalstis noteikt 
energoefektivitāti par vienu no savu 
darbības programmu prioritātēm un aicina 

1. uzsver, ka energotaupības pasākumi ir 
izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā palielināt 
ekonomikas konkurētspēju, veicināt drošu 
energoapgādi un samazināt CO2 emisijas; 
ir noraizējies par to, ka dažās dalībvalstīs 
energoefektivitātes pasākumiem tiek 
izmantots maz ERAF līdzekļu; mudina 
dalībvalstis noteikt energoefektivitāti par 
vienu no savu darbības programmu 
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Komisiju un valstu iestādes izstrādāt 
risinājumus, kuri veicinātu struktūrfondu 
izmantošanu energoefektivitātes 
pasākumiem, piemēram, nodrošinot labāku
tās informācijas plūsmu, kas jāsaņem 
vietējā līmenī, vai izveidojot vienas 
institūcijas apstiprinājuma sistēmas 
aģentūras;

prioritātēm un aicina Komisiju un valstu 
iestādes izstrādāt risinājumus, kuri 
veicinātu struktūrfondu izmantošanu 
energoefektivitātes pasākumiem, 
piemēram, nodrošinot, ka labāk tiek 
izplatīta tā informācija, kas jāsaņem 
vietējā līmenī, vai izveidojot vienas 
institūcijas apstiprinājuma sistēmas 
aģentūras;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka energotaupības pasākumi ir 
izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā veicināt 
drošu energoapgādi un samazināt CO2
emisijas; ir noraizējies par to, ka dažās 
dalībvalstīs energoefektivitātes 
pasākumiem tiek izmantots maz ERAF 
līdzekļu; mudina dalībvalstis noteikt 
energoefektivitāti par vienu no savu 
darbības programmu prioritātēm un aicina 
Komisiju un valstu iestādes izstrādāt 
risinājumus, kuri veicinātu struktūrfondu 
izmantošanu energoefektivitātes 
pasākumiem, piemēram, nodrošinot labāku 
tās informācijas plūsmu, kas jāsaņem 
vietējā līmenī, vai izveidojot vienas 
institūcijas apstiprinājuma sistēmas 
aģentūras;

1. uzsver, ka energotaupības pasākumi ir 
ne vien izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā 
veicināt drošu energoapgādi un samazināt 
CO2 emisijas, bet arī iespēja līdz 
2020. gadam radīt vienu miljonu darba 
vietu un ievērojami samazināt enerģētisko 
nabadzību; ir noraizējies par to, ka dažās 
dalībvalstīs energoefektivitātes 
pasākumiem tiek izmantots maz ERAF 
līdzekļu; mudina dalībvalstis noteikt 
energoefektivitāti par vienu no savu 
darbības programmu prioritātēm un aicina 
Komisiju un valstu iestādes izstrādāt 
risinājumus, kuri veicinātu struktūrfondu 
izmantošanu energoefektivitātes 
pasākumiem, piemēram, nodrošinot labāku 
tās informācijas plūsmu, kas jāsaņem 
reģionu un vietējā līmenī, vai izveidojot 
vienas institūcijas apstiprinājuma sistēmas 
aģentūras;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka energotaupības pasākumi ir 
izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā veicināt 
drošu energoapgādi un samazināt CO2
emisijas; ir noraizējies par to, ka dažās 
dalībvalstīs energoefektivitātes 
pasākumiem tiek izmantots maz ERAF 
līdzekļu; mudina dalībvalstis noteikt 
energoefektivitāti par vienu no savu 
darbības programmu prioritātēm un aicina 
Komisiju un valstu iestādes izstrādāt 
risinājumus, kuri veicinātu struktūrfondu 
izmantošanu energoefektivitātes 
pasākumiem, piemēram, nodrošinot labāku 
tās informācijas plūsmu, kas jāsaņem 
vietējā līmenī, vai izveidojot vienas 
institūcijas apstiprinājuma sistēmas 
aģentūras;

1. uzsver, ka energotaupības pasākumi ir 
izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā veicināt 
drošu energoapgādi un samazināt CO2
emisijas; ir noraizējies par to, ka dažās 
dalībvalstīs energoefektivitātes 
pasākumiem tiek izmantots maz ERAF 
līdzekļu; mudina dalībvalstis noteikt 
energoefektivitāti par vienu no savu 
darbības programmu prioritātēm un aicina 
Komisiju, valsts iestādes un reģionālās 
iestādes izstrādāt risinājumus, kuri 
veicinātu struktūrfondu izmantošanu 
energoefektivitātes pasākumiem, 
piemēram, nodrošinot labāku tās 
informācijas plūsmu, kas jāsaņem vietējā 
līmenī, vai izveidojot vienas institūcijas 
apstiprinājuma sistēmas aģentūras;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka nepieciešamība veikt 
sākotnējus ieguldījumus ir viens no 
lielākajiem šķēršļiem enerģijas ietaupījumu 
īstenošanai vietējā un reģionu līmenī; ir 
pārliecināts, ka ikviens pasākums ES 
līmenī būtu jāveic, pienācīgi ņemot vērā 
gan ietekmi uz pašvaldībām un reģioniem, 
gan to attiecīgos budžeta ierobežojumus;

2. atzīst, ka nepieciešamība veikt 
sākotnējus ieguldījumus ir viens no 
lielākajiem šķēršļiem enerģijas ietaupījumu 
īstenošanai vietējā un reģionu līmenī; tādēļ 
ES vajadzētu stimulēt ieguldījumus, tos 
finansiāli veicinot ar struktūrfondu un 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
(ETS) palīdzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka nepieciešamība veikt 
sākotnējus ieguldījumus ir viens no 
lielākajiem šķēršļiem enerģijas ietaupījumu 
īstenošanai vietējā un reģionu līmenī; ir 
pārliecināts, ka ikviens pasākums ES 
līmenī būtu jāveic, pienācīgi ņemot vērā 
gan ietekmi uz pašvaldībām un reģioniem, 
gan to attiecīgos budžeta ierobežojumus;

2. atzīst, ka nepieciešamība veikt 
sākotnējus ieguldījumus ir viens no 
lielākajiem šķēršļiem enerģijas ietaupījumu 
īstenošanai vietējā un reģionu līmenī; ir 
pārliecināts, ka ikviens pasākums ES 
līmenī būtu jāveic, pienācīgi ņemot vērā 
gan ietekmi uz pašvaldībām un reģioniem, 
gan to attiecīgos budžeta ierobežojumus; 
tādēļ iesaka, izstrādājot pamatnostādnes 
attīstībai enerģētikas jomā, apspriesties ar 
vietējiem un reģionu pārstāvjiem un 
finansiāli atbalstīt vietējā un reģionālā 
līmeņa programmas, kas paredzētas esošo 
energoresursu izmantošanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka nepieciešamība veikt 
sākotnējus ieguldījumus ir viens no 
lielākajiem šķēršļiem enerģijas ietaupījumu 
īstenošanai vietējā un reģionu līmenī; ir 
pārliecināts, ka ikviens pasākums ES 
līmenī būtu jāveic, pienācīgi ņemot vērā 
gan ietekmi uz pašvaldībām un reģioniem, 
gan to attiecīgos budžeta ierobežojumus;

2. atzīst, ka nepieciešamība veikt 
sākotnējus ieguldījumus ir viens no 
lielākajiem šķēršļiem enerģijas ietaupījumu 
īstenošanai vietējā un reģionu līmenī; ir 
pārliecināts, ka ikviens pasākums ES 
līmenī būtu jāveic, pienācīgi ņemot vērā 
gan ietekmi uz pašvaldībām un reģioniem, 
gan to attiecīgos budžeta ierobežojumus; 
Komisijai vajadzētu izstrādāt konkrētas, 
novatoriskas programmas Eiropas 
finansējuma piešķiršanai vietējo un 
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reģionālo iestāžu atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir jāveido tehniskās 
palīdzības un finanšu inženierijas 
risinājumi vietējo un reģionālo iestāžu 
līmenī, lai atbalstītu vietējos projektu 
izstrādātājus, šai nolūkā, piemēram, 
izmantojot Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) tehniskās palīdzības instrumentu 
„ELENA” un energoapgādes 
pakalpojumu uzņēmumu pieredzi;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Seán Kelly

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka vietējā un reģionu līmenī, 
sevišķi mājokļu nozarē, pastāv dažādi 
šķēršļi, ko radījuši finansiāli izdevumi un 
ilgi atmaksāšanas periodi, atšķirīgie stimuli 
īrniekiem un īpašniekiem vai sarežģītais 
sarunu process, kas īstenojams 
daudzdzīvokļu mājās; pieprasa 
novatoriskus risinājumus šo šķēršļu 
novēršanai, piemēram, izstrādāt dzīvojamo 
rajonu renovācijas plānus, nodrošināt 
finansiālus stimulus un tehnisko palīdzību;

4. norāda, ka vietējā un reģionu līmenī, 
sevišķi mājokļu nozarē, pastāv dažādi 
šķēršļi, ko radījuši finansiāli izdevumi un 
ilgi atmaksāšanas periodi, atšķirīgie stimuli 
īrniekiem un īpašniekiem vai sarežģītais 
sarunu process, kas īstenojams 
daudzdzīvokļu mājās; pieprasa 
novatoriskus, rentablus risinājumus šo 
šķēršļu novēršanai, piemēram, izstrādāt 
dzīvojamo rajonu renovācijas plānus, 
nodrošināt finansiālus stimulus un tehnisko 
palīdzību;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina pilnībā izmantot videi 
saudzīgas un ilgtspējīgas nodarbinātības 
potenciālu, ko nodrošina 
energoefektivitātes veicināšana mājokļu 
un būvniecības nozarē, šai nolūkā 
izstrādājot ilgtermiņa pamatnosacījumus 
videi saudzīgu darba vietu radīšanai, lai 
stimulētu vietējo ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atbalsta daudzlīmeņu, decentralizētu 
pieeju enerģētikas politikai un 
energoefektivitātei, tostarp Pilsētas mēru 
paktu un Viedo pilsētu iniciatīvu; uzsver, 
ka ES enerģētikas politiku attiecībā uz 
pilsētām un reģioniem ir svarīgi īstenot, 
izmantojot augšupēju pieeju, tā cenšoties 
veicināt videi saudzīgu un energotaupību 
veicinošu ieguldījumu; uzsver, ka 
turpmākās kohēzijas politikas saskaņošana 
ar stratēģiju „Eiropa 2020” būtu galvenais 
mehānisms, kas nodrošinātu viedu, 
ilgtspējīgu izaugsmi dalībvalstīs un 
reģionos.

5. atbalsta daudzlīmeņu, decentralizētu 
pieeju enerģētikas politikai un 
energoefektivitātei, tostarp Pilsētas mēru 
paktu un Viedo pilsētu iniciatīvu; uzsver, 
ka ES enerģētikas politiku attiecībā uz 
pilsētām un reģioniem ir svarīgi īstenot, 
izmantojot augšupēju pieeju, tā cenšoties 
veicināt videi saudzīgu un energotaupību 
veicinošu ieguldījumu; uzsver, ka 
turpmākās kohēzijas politikas saskaņošana 
ar stratēģiju „Eiropa 2020” veicinātu 
attīstību gan vietējā, gan reģionu līmenī 
un nodrošinātu viedu, ilgtspējīgu izaugsmi 
dalībvalstīs un reģionos.
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atbalsta daudzlīmeņu, decentralizētu 
pieeju enerģētikas politikai un 
energoefektivitātei, tostarp Pilsētas mēru 
paktu un Viedo pilsētu iniciatīvu; uzsver, 
ka ES enerģētikas politiku attiecībā uz 
pilsētām un reģioniem ir svarīgi īstenot, 
izmantojot augšupēju pieeju, tā cenšoties 
veicināt videi saudzīgu un energotaupību 
veicinošu ieguldījumu; uzsver, ka 
turpmākās kohēzijas politikas saskaņošana 
ar stratēģiju „Eiropa 2020” būtu galvenais 
mehānisms, kas nodrošinātu viedu, 
ilgtspējīgu izaugsmi dalībvalstīs un 
reģionos.

5. uzsver, ka energotaupības mērķu 
sasniegšanai izšķiroša ir reģionālo un 
vietējo iestāžu rīcība, un tādēļ atbalsta 
daudzlīmeņu, decentralizētu pieeju 
enerģētikas politikai un energoefektivitātei, 
tostarp Pilsētas mēru paktu un Viedo 
pilsētu iniciatīvu; uzsver, ka ES 
enerģētikas politiku attiecībā uz pilsētām 
un reģioniem ir svarīgi īstenot, izmantojot 
augšupēju pieeju, tā cenšoties veicināt 
videi saudzīgu un energotaupību veicinošu 
ieguldījumu; uzsver, ka turpmākās 
kohēzijas politikas saskaņošana ar 
stratēģiju „Eiropa 2020” būtu galvenais 
mehānisms, kas nodrošinātu viedu, 
ilgtspējīgu izaugsmi dalībvalstīs un 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Seán Kelly

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atbalsta daudzlīmeņu, decentralizētu 
pieeju enerģētikas politikai un 
energoefektivitātei, tostarp Pilsētas mēru 
paktu un Viedo pilsētu iniciatīvu; uzsver, 
ka ES enerģētikas politiku attiecībā uz 
pilsētām un reģioniem ir svarīgi īstenot, 
izmantojot augšupēju pieeju, tā cenšoties 

5. atbalsta daudzlīmeņu, decentralizētu 
pieeju enerģētikas politikai un 
energoefektivitātei, tostarp Pilsētas mēru 
paktu un Viedo pilsētu iniciatīvu; uzsver, 
ka ES enerģētikas politiku attiecībā uz 
pilsētām un reģioniem ir svarīgi īstenot, 
izmantojot augšupēju pieeju, tā cenšoties 
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veicināt videi saudzīgu un energotaupību 
veicinošu ieguldījumu; uzsver, ka 
turpmākās kohēzijas politikas saskaņošana 
ar stratēģiju „Eiropa 2020” būtu galvenais 
mehānisms, kas nodrošinātu viedu, 
ilgtspējīgu izaugsmi dalībvalstīs un 
reģionos.

veicināt videi saudzīgu un energotaupību 
veicinošu ieguldījumu; uzsver, ka 
turpmākās kohēzijas politikas saskaņošana 
ar stratēģiju „Eiropa 2020” būtu galvenais 
mehānisms, kas nodrošinātu viedu, 
saimnieciski konkurētspējīgu, ilgtspējīgu 
izaugsmi dalībvalstīs un reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atbalsta daudzlīmeņu, decentralizētu 
pieeju enerģētikas politikai un 
energoefektivitātei, tostarp Pilsētas mēru 
paktu un Viedo pilsētu iniciatīvu; uzsver, 
ka ES enerģētikas politiku attiecībā uz 
pilsētām un reģioniem ir svarīgi īstenot, 
izmantojot augšupēju pieeju, tā cenšoties 
veicināt videi saudzīgu un energotaupību 
veicinošu ieguldījumu; uzsver, ka 
turpmākās kohēzijas politikas saskaņošana 
ar stratēģiju „Eiropa 2020” būtu galvenais 
mehānisms, kas nodrošinātu viedu, 
ilgtspējīgu izaugsmi dalībvalstīs un 
reģionos.

5. atbalsta daudzlīmeņu, decentralizētu 
pieeju enerģētikas politikai un 
energoefektivitātei, tostarp Pilsētas mēru 
paktu un Viedo pilsētu iniciatīvu; uzsver, 
ka ES enerģētikas politiku attiecībā uz 
pilsētām un reģioniem ir svarīgi īstenot, 
izmantojot augšupēju pieeju, tā cenšoties 
veicināt videi saudzīgu un energotaupību 
veicinošu ieguldījumu; uzsver, ka 
turpmākās kohēzijas politikas saskaņošana 
ar stratēģiju „Eiropa 2020” būtu galvenais 
mehānisms, kas nodrošinātu viedu, 
ilgtspējīgu izaugsmi dalībvalstīs, reģionos 
un pilsētās.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a konstatē, ka Eiropas reģioni ir ļoti 
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atšķirīgi, tādēļ nav iespējams noteikt 
standarta obligātos energoefektivitātes 
mērķus, jo tie radītu pārāk lielu slogu it 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU); tādēļ ierosina pastāvīgi uzraudzīt 
spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu un 
neatbilstības gadījumā sākt pienākumu 
neizpildes procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti tiek 
maksimāli efektīvi īstenoti un jo īpaši 
patērētāju interesēs tiek izmantota 
sinerģija, aicina Komisiju spēkā esošos 
ES tiesību aktus, piemēram, Ekodizaina 
direktīvu un Enerģijas marķējuma 
direktīvu, apvienot, nevis vēl vairāk 
paplašināt.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst, ka līdz šim energoefektivitātes 
politikas nostādnēs nav pietiekami ņemts 
vērā tāds faktors kā sabiedrībai 
pieņemams energopatēriņa 
samazināšanas process; uzsver, ka 
energoefektivitātes pasākumu sekmīgai 
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īstenošanai izšķiroša nozīme nav tikai 
patērētāju uzvedībai vien — ir jāveicina 
arī patērētāju uzticēšanās; prasa topošajā 
energoefektivitātes rīcības plānā iekļaut 
papildu atbalsta pasākumus, kas 
veicinātu, ka sabiedrībai šis plāns ir 
pieņemams; uzsver, ka vienprātību 
iespējams panākt ar reģionālā un vietējā 
līmeņa būtiskās ietekmes palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju ieviest pasākumus, 
kuri ļautu izskaust enerģētisko nabadzību, 
kas Eiropā skar vistrūcīgākās 
mājsaimniecības, un aktīvi atbalstīt 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 
un finansēšanu mājokļu nozarē.

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Alain Cadec

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka energotaupības pasākumu 
izstrādāšanas un īstenošanas procesā ļoti 
svarīga nozīme ir uzņēmumu 
piedāvātajiem novatoriskajiem 
risinājumiem; cer, ka struktūrfondu 
finansējums rosinās uzņēmumu aktīvu 
līdzdalību projektos, kas tiek īstenoti 
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energoefektivitātes jomā.

Or. fr


