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Grozījums Nr. 1
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka investīcijas atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
radīs darba vietas;

1. uzskata, ka ieguldījumi atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos; turklāt 
tie nodrošinās energoapgādes dažādošanu 
un veicinās enerģētisko drošību, 
vienlaikus radot jaunas darbavietas;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka investīcijas atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
radīs darba vietas;

1. uzskata, ka ieguldījumi atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
palielinās konkurētspēju un radīs 
ilgtspējīgas darbavietas;

Or. pt

Grozījums Nr. 3
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka investīcijas atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
radīs darba vietas;

1. uzskata, ka ieguldījumi atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
radīs darbavietas; tie arī samazinās 
Eiropas atkarību no tradicionālajiem 
enerģijas avotiem, garantējot Eiropā 
drošu un neatkarīgu energoapgādi no 
dažādiem avotiem un ar zemu emisiju 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka investīcijas atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
radīs darba vietas;

1. uzskata, ka ieguldījumi atjaunojamos 
energoresursos un citos enerģijas avotos ar 
zemu emisiju līmeni, kā arī to izmantošana 
veicinās ekonomikas attīstību, jaunas 
inovācijas un ilgtspējīgu izaugsmi ES 
reģionos un turklāt radīs darbavietas;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka investīcijas atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 

1. uzskata, ka ieguldījumi atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas, 
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ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
radīs darba vietas;

reģionu sociālo konverģenci un ilgtspējīgu 
izaugsmi ES reģionos un turklāt radīs 
darbavietas;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka investīcijas atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
radīs darba vietas;

1. uzskata, ka ieguldījumi atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas un sociālo attīstību, inovācijas 
un ilgtspējīgu izaugsmi, darbavietu 
radīšanu, teritoriālo kohēziju un 
enerģētiskās nabadzības mazināšanu ES 
reģionos un turklāt uzlabos cilvēku 
veselību un labklājību;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka investīcijas atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
radīs darba vietas;

1. uzskata, ka ieguldījumi atjaunojamos 
energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un 
tehnoloģijas un ilgtspējīgu izaugsmi ES 
reģionos un turklāt radīs stabilas 
darbavietas visā Savienībā, jo īpaši mazos 
un vidējos uzņēmumos, tādējādi veicinot 
attīstību un palīdzot novērst īpašu sociālu 
un ģeogrāfisku neaizsargātību;

Or. es
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Grozījums Nr. 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
1. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā ziņojumu par ES kohēzijas 
politikas lomu Eiropas jaunās enerģētikas 
politikas īstenošanā,
(Šī atsauce jāietver pirms 1. punkta.)

Or. en

Grozījums Nr. 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka droša, cenu ziņā pieejama 
un videi nekaitīga energoapgāde ir 
obligāts priekšnoteikums ES reģionu un 
Eiropas rūpniecības konkurētspējas 
nodrošināšanai; tādēļ uzsver, ka 
energoapgādes sistēma ir rūpīgi 
jāpārbauda un atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars ir jāpalielina tā, 
lai tas būtu izmaksu ziņā efektīvi un 
neietekmētu energoapgādes drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Younous Omarjee

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

1.a norāda, ka atjaunojamo 
energoresursu nozarē ir radīts gandrīz 
pusmiljons darbavietu un ka, veicinot šīs 
nozares attīstību, līdz 2030. gadam varētu 
radīt vēl 3 miljonus darbavietu;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis arī turpmāk 
veicināt ieguldījumus atjaunojamos 
energoresursos un enerģētikas 
konverģencē un izsaka nožēlu par 
tendenci atcelt stimulus attiecībā uz 
atjaunojamiem energoresursiem par labu 
citiem vides un sociālekonomiskā ziņā 
mazāk ilgtspējīgiem enerģijas avotiem;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
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atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas 
izvēlētās politikas rezultātā nākamajā 
plānošanas periodā būtu iespējams vēl 
vairāk palielināt finansējumu;

atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas 
izvēlētā virziena dēļ nākamajā plānošanas 
periodā būtu iespējams vēl vairāk palielināt 
finansējumu un lielāku finansējuma daļu 
novirzīt energoefektivitātes projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas 
izvēlētās politikas rezultātā nākamajā 
plānošanas periodā būtu iespējams vēl 
vairāk palielināt finansējumu;

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Eiropas politikas 
izvēlētā virziena dēļ nākamajā plānošanas 
periodā būtu iespējams vēl vairāk palielināt 
finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
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energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas 
izvēlētās politikas rezultātā nākamajā 
plānošanas periodā būtu iespējams vēl 
vairāk palielināt finansējumu;

energoresursiem visā ES, kā arī 
elektroenerģijas pakalpojumu un 
enerģijas transporta pakalpojumu jomā; 
atzinīgi vērtē to, ka kohēzijas un reģionālās 
politikas devums, kas paredzēts, lai 
atbalstītu atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, turpina pakāpeniski 
palielināties; uzskata, ka īpaši svarīgi, lai 
Komisijas politikas izvēlētā virziena dēļ 
nākamajā plānošanas periodā būtu 
iespējams vēl vairāk palielināt 
finansējumu;

Or. ro

Grozījums Nr. 15
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas 
izvēlētās politikas rezultātā nākamajā 
plānošanas periodā būtu iespējams vēl 
vairāk palielināt finansējumu;

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties, lai 
atjaunojamie energoresursi sniegtu 
pilnvērtīgu ieguldījumu ES enerģētikas 
politikas mērķu sasniegšanā un lai ES 
enerģētikas uzdevumi tiktu īstenoti visā 
ES; uzskata, ka īpaši svarīgi, lai Komisijas 
politikas izvēlētā virziena dēļ nākamajā 
plānošanas periodā būtu iespējams vēl 
vairāk palielināt finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Younous Omarjee
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas 
izvēlētās politikas rezultātā nākamajā 
plānošanas periodā būtu iespējams vēl 
vairāk palielināt finansējumu;

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas 
izvēlētā virziena dēļ nākamajā plānošanas 
periodā būtu iespējams vēl vairāk palielināt 
finansējumu; uzskata, ka atjaunojamo 
energoresursu jomā ir jānosaka saistoši 
un vērienīgi mērķi laikposmam pēc 
2020. gada, lai veicinātu pāreju uz videi 
nekaitīgu un atjaunojamu energoresursu 
intensīvāku izmantošanu kā vienīgo 
enerģijas avotu;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas 
izvēlētās politikas rezultātā nākamajā 
plānošanas periodā būtu iespējams vēl 

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir 
galvenā loma enerģijas ražošanas 
veicināšanā no atjaunojamiem 
energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, 
ka kohēzijas un reģionālās politikas 
devums, kas paredzēts, lai atbalstītu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, 
ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas 
izvēlētā virziena dēļ būtu iespējams vēl 
vairāk palielināt finansējumu, nodrošinot, 
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vairāk palielināt finansējumu; ka Eiropas Savienības finansējums 
nākamajam 2014.–2020. gada periodam ir 
pietiekams;

Or. es

Grozījums Nr. 18
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka, lai pilnā mērā izmantotu 
atjaunojamo energoresursu sniegtās 
priekšrocības, ir ciešāk jāsadarbojas 
energoinfrastruktūras jomā un no ES 
fondiem jānodrošina papildu finansējums 
jaunām tehnoloģijām;

Or. ro

Grozījums Nr. 19
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka, racionāli izmantojot 
nākamajam 2014.–2020. gada plānošanas 
periodam paredzēto Kopienas 
finansējumu, būs iespējams sasniegt 
mērķi atjaunojamo energoresursu 
īpatsvaru palielināt līdz 20 % un līdz ar to 
arī mērķus attiecībā uz ilgtspējību un 
konkurētspēju Eiropas Savienībā;

Or. ro
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Grozījums Nr. 20
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka vietējām un reģionālajām 
iestādēm var būt būtiska nozīme 
atjaunojamo energoresursu attīstībā un 
virzībā uz sabiedrību, kas rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda, ka atjaunojamie 
energoresursi saņem ievērojamu atbalstu 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF); tomēr uzskata, ka ERAF 
finansējums, kas piešķirts jaunām 
enerģijas ražošanas jaudām, ir diezgan 
mazs, jo īpaši, lai atbalstītu ieguldījumus 
enerģētikas tīklos; uzsver struktūrfondu 
iespējas modernizēt pašreizējo 
energoinfrastruktūru un uzturēt labi 
savienotu Eiropas infrastruktūru, lai 
atjaunojamos energoresursus integrētu 
Eiropas enerģijas tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jean-Jacob Bicep
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka vienotā stratēģiskā satvara 
līdzekļu investēšana ievērojami palīdzētu 
risināt problēmas saistībā ar 
atjaunojamajiem energoresursiem; vērš 
uzmanību arī uz privāto — visupirms un 
galvenokārt Eiropas izcelsmes —
investīciju un inovatīvu finanšu 
instrumentu nozīmi; turklāt, neaizmirstot 
„Apvārsnis 2020” lomu, norāda, ka no 
struktūrfondiem atbalstītie pētniecības un 
izstrādes projekti, īpaši tie, ko īsteno 
vietējā līmenī, ir būtiski Eiropas 
atjaunojamās enerģijas nozares attīstībai 
un tam, lai risinātu reģionam specifiskas 
problēmas;

3. uzskata, ka ir pienācis laiks rosināt un 
palielināt ieguldījumus reģionu stipro 
pušu izmantošanā saistībā ar 
atjaunojamiem energoresursiem, nevis 
fosilajiem kurināmajiem, lai gan sākumā 
izmaksas ir lielākas; uzskata, ka vienotā 
stratēģiskā satvara līdzekļu ieguldīšana
ievērojami palīdzētu risināt problēmas 
saistībā ar atjaunojamiem energoresursiem, 
veicinot atjaunojamo energoresursu 
integrētu ražošanu, ko panāk, radot 
atjaunojamiem energoresursiem 
pielāgotus enerģētikas viedtīklus, 
enerģijas uzglabāšanas iekārtas, viedu 
energoinfrastruktūru mājsaimniecībās un 
uzņēmumos un kombinētas siltuma un 
enerģijas ražošanas iekārtas; turklāt, 
neaizmirstot „Apvārsnis 2020” lomu, 
norāda, ka struktūrfondu atbalstītie 
pētniecības un izstrādes projekti, īpaši tie, 
ko īsteno vietējā līmenī, ir būtiski Eiropas 
atjaunojamo energoresursu nozares 
attīstībai un tam, lai risinātu reģionam 
specifiskas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka vienotā stratēģiskā satvara 
līdzekļu investēšana ievērojami palīdzētu 
risināt problēmas saistībā ar 
atjaunojamajiem energoresursiem; vērš 
uzmanību arī uz privāto — visupirms un 
galvenokārt Eiropas izcelsmes —

3. uzskata, ka vienotā stratēģiskā satvara 
līdzekļu ieguldīšana ievērojami palīdzētu 
risināt problēmas saistībā ar atjaunojamiem
energoresursiem; vērš uzmanību arī uz 
privāto ieguldījumu un novatorisku finanšu 
instrumentu nozīmi; turklāt, neaizmirstot 
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investīciju un inovatīvu finanšu 
instrumentu nozīmi; turklāt, neaizmirstot 
„Apvārsnis 2020” lomu, norāda, ka no 
struktūrfondiem atbalstītie pētniecības un 
izstrādes projekti, īpaši tie, ko īsteno 
vietējā līmenī, ir būtiski Eiropas 
atjaunojamās enerģijas nozares attīstībai 
un tam, lai risinātu reģionam specifiskas 
problēmas;

„Apvārsnis 2020” lomu, norāda, ka 
struktūrfondu atbalstītie pētniecības un 
izstrādes projekti, īpaši tie, ko īsteno 
vietējā līmenī, ir būtiski Eiropas 
enerģētikas nozares, tostarp atjaunojamo 
energoresursu, attīstībai un tam, lai 
risinātu reģionam specifiskas problēmas;
norāda, ka reģionālajām un vietējām 
iestādēm ir jāuzņemas galvenā loma 
enerģētikas nozarē vajadzīgāko inovāciju 
ieviešanā, lai ES varētu sasniegt savus 
mērķus attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem un energoefektivitāti, un 
šīm iestādēm jābūt reālai iespējai šos 
mērķus ietekmēt;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka vienotā stratēģiskā satvara 
līdzekļu investēšana ievērojami palīdzētu 
risināt problēmas saistībā ar 
atjaunojamajiem energoresursiem; vērš 
uzmanību arī uz privāto — visupirms un 
galvenokārt Eiropas izcelsmes —
investīciju un inovatīvu finanšu 
instrumentu nozīmi; turklāt, neaizmirstot 
„Apvārsnis 2020” lomu, norāda, ka no 
struktūrfondiem atbalstītie pētniecības un 
izstrādes projekti, īpaši tie, ko īsteno 
vietējā līmenī, ir būtiski Eiropas 
atjaunojamās enerģijas nozares attīstībai 
un tam, lai risinātu reģionam specifiskas 
problēmas;

3. uzskata, ka vienotā stratēģiskā satvara 
līdzekļu ieguldīšana ievērojami palīdzētu 
risināt problēmas saistībā ar atjaunojamiem
energoresursiem un izmantot to 
energoefektivitātes potenciālu; vērš 
uzmanību arī uz privāto — visupirms un 
galvenokārt Eiropas izcelsmes —
ieguldījumu un novatorisku finanšu 
instrumentu nozīmi; turklāt, neaizmirstot 
„Apvārsnis 2020” lomu, norāda, ka 
struktūrfondu atbalstītie pētniecības un 
izstrādes projekti, īpaši tie, ko īsteno 
vietējā līmenī, ir būtiski Eiropas 
atjaunojamo energoresursu nozares 
attīstībai un tam, lai risinātu reģionam 
specifiskas problēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka vienotā stratēģiskā satvara 
līdzekļu investēšana ievērojami palīdzētu 
risināt problēmas saistībā ar 
atjaunojamajiem energoresursiem; vērš 
uzmanību arī uz privāto — visupirms un 
galvenokārt Eiropas izcelsmes —
investīciju un inovatīvu finanšu 
instrumentu nozīmi; turklāt, neaizmirstot 
„Apvārsnis 2020” lomu, norāda, ka no 
struktūrfondiem atbalstītie pētniecības un 
izstrādes projekti, īpaši tie, ko īsteno 
vietējā līmenī, ir būtiski Eiropas 
atjaunojamās enerģijas nozares attīstībai 
un tam, lai risinātu reģionam specifiskas 
problēmas;

3. uzskata, ka vienotā stratēģiskā satvara 
līdzekļu ieguldīšana ievērojami palīdzētu 
risināt problēmas saistībā ar atjaunojamiem
energoresursiem; vērš uzmanību arī uz 
publisko un privāto — visupirms un 
galvenokārt Eiropas izcelsmes —
ieguldījumu un novatorisku finanšu 
instrumentu nozīmi; turklāt, neaizmirstot 
„Apvārsnis 2020” lomu, norāda, ka 
struktūrfondu atbalstītie pētniecības un 
izstrādes projekti, īpaši tie, ko īsteno 
vietējā līmenī, ir būtiski Eiropas 
atjaunojamo energoresursu nozares 
attīstībai un tam, lai risinātu reģionam 
specifiskas problēmas;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a vērš uzmanību uz to, ka ir jāveicina 
atjaunojamo energoresursu potenciāla 
izmantošana salās, kuru attālums un 
ģeogrāfiskā nošķirtība pastiprina atkarību 
no fosilā kurināmā, tādēļ būtu jāņem vērā 
vajadzība Eiropas enerģētikas politikā 
iekļaut instrumentus, ar ko būtu 
iespējams pienācīgi risināt nošķirto 
enerģētikas sistēmu problēmas;

Or. pt
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Grozījums Nr. 27
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda uz Eiropas Komisijas 
enerģētikas politikas projektā paredzēto 
viedtīklu būtisko lomu nākotnē, novēršot 
nelīdzsvarotību starp atjaunojamiem 
energoresursiem, kas pieejami visā ES, un 
radot Viseiropas enerģijas tirgu, kas šos 
energoresursus spēj nogādāt uz visiem 
reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a tā kā pašlaik enerģijas ražošanā no 
atjaunojamiem energoresursiem bieži vien 
netiek ņemti vērā iekārtu ģeogrāfiskā 
izvietojuma kritēriji un netiek izmantotas 
izmaksu priekšrocības, tādējādi 
nevajadzīgi palielinot Eiropas 
energosistēmas pārveidošanas izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Petru Constantin Luhan

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

3.a uzskata, ka, lai turpinātu atjaunojamo 
energoresursu integrāciju, Eiropas 
energoinfrastruktūrā būs jāveic noteikti 
pielāgojumi gan pārvades, gan arī sadales 
līmenī; iesaka, turpmāk plānojot 
ieguldījumus infrastruktūrā gan no valsts, 
gan Kopienas avotiem, ņemt vērā 
ilgtermiņa scenāriju, kā arī sagaidāmos 
rezultātus un papildu vajadzības 
atjaunojamo energoresursu 
infrastruktūras tehniskās attīstības jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ieguldījumi atjaunojamos 
energoresursos ir būtiski tāpēc, lai to cena 
kļūtu konkurētspējīgāka un salīdzināma 
ar tradicionālo enerģijas avotu cenām;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b norāda, ka ir jārada stimuli, 
jāvienkāršo finansēšanas stratēģijas un 
jāsamazina darījumu izmaksas līdzekļu 
saņēmējam; uzsver, ka reģionu un valstu 
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ieinteresētās personas būtu jāmudina 
vairāk ieguldīt atjaunojamos 
energoresursos un ka tirgus 
nosacījumiem un tiesiskajiem 
regulējumiem ir jābūt vienkāršākiem; 
mudina Eiropas Komisiju, dalībvalstis un 
regulatorus pastiprināt centienus šos 
šķēršļus novērst;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai 
ieguldījumi atjaunojamos energoresursos 
tiktu papildināti ar ieguldījumiem viedu 
un savstarpēji savienotu sadales tīklu 
sistēmā, tostarp viedtīklos;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pastiprināta atjaunojamās
enerģijas ražošana radīs problēmas ar 
esošās energoinfrastruktūras izmantojumu; 
norāda gan uz publiskā, gan privātā 
finansējuma nozīmi attiecībā uz 
investīcijām energoinfrastruktūrā; uzskata, 
ka, piemēram, instrumentam ELENA būtu 
efektīvāk jāatbalsta plaša mēroga 
atjaunojamās enerģijas investīciju projekti 

4. norāda, ka pastiprināta enerģijas 
ražošana no atjaunojamiem 
energoresursiem radīs problēmas ar esošās 
energoinfrastruktūras izmantojumu; norāda 
gan uz publiskā, gan privātā finansējuma 
nozīmi attiecībā uz ieguldījumiem
energoinfrastruktūrā; uzskata, ka, 
piemēram, instrumentam ELENA būtu 
efektīvāk jāatbalsta decentralizēti neliela
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un programmu „Saprātīga enerģija 
Eiropai” varētu izmantot tam, lai veicinātu 
atbalstu atjaunojamajai enerģijai;

mēroga atjaunojamo energoresursu 
ieguldījumu projekti un programmu 
„Saprātīga enerģija Eiropai” varētu 
izmantot tam, lai veicinātu kopīgu 
atjaunojamo energoresursu projektu 
nelielās lauku kopienās;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pastiprināta atjaunojamās
enerģijas ražošana radīs problēmas ar 
esošās energoinfrastruktūras izmantojumu; 
norāda gan uz publiskā, gan privātā 
finansējuma nozīmi attiecībā uz 
investīcijām energoinfrastruktūrā; uzskata, 
ka, piemēram, instrumentam ELENA būtu 
efektīvāk jāatbalsta plaša mēroga 
atjaunojamās enerģijas investīciju projekti 
un programmu „Saprātīga enerģija 
Eiropai” varētu izmantot tam, lai veicinātu 
atbalstu atjaunojamajai enerģijai;

4. norāda, ka pastiprināta enerģijas 
ražošana no atjaunojamiem 
energoresursiem radīs problēmas ar esošās 
energoinfrastruktūras izmantojumu; norāda 
gan uz publiskā, gan privātā finansējuma 
nozīmi attiecībā uz ieguldījumiem
energoinfrastruktūrā; uzsver, ka ir 
jāveicina ES iekšējā enerģijas tirgus 
attīstība un paplašināšanās; uzskata, ka, 
piemēram, instrumentam ELENA būtu 
efektīvāk jāatbalsta plaša mēroga 
atjaunojamo energoresursu ieguldījumu
projekti un programmu „Saprātīga enerģija 
Eiropai” varētu izmantot tam, lai veicinātu 
atbalstu atjaunojamiem energoresursiem;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pastiprināta atjaunojamās 4. norāda, ka pastiprināta enerģijas 
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enerģijas ražošana radīs problēmas ar 
esošās energoinfrastruktūras izmantojumu; 
norāda gan uz publiskā, gan privātā 
finansējuma nozīmi attiecībā uz 
investīcijām energoinfrastruktūrā; uzskata, 
ka, piemēram, instrumentam ELENA būtu 
efektīvāk jāatbalsta plaša mēroga 
atjaunojamās enerģijas investīciju projekti 
un programmu „Saprātīga enerģija 
Eiropai” varētu izmantot tam, lai veicinātu 
atbalstu atjaunojamajai enerģijai;

ražošana no atjaunojamiem 
energoresursiem radīs problēmas ar esošās 
energoinfrastruktūras izmantojumu; norāda 
gan uz publiskā, gan privātā finansējuma 
nozīmi attiecībā uz ieguldījumiem
energoinfrastruktūrā, jo īpaši 
infrastruktūras modernizācijā; uzskata, 
ka, piemēram, instrumentam ELENA būtu 
efektīvāk jāatbalsta plaša mēroga 
atjaunojamo energoresursu ieguldījumu
projekti un programmu „Saprātīga enerģija 
Eiropai” varētu izmantot tam, lai veicinātu 
atbalstu atjaunojamiem energoresursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pastiprināta atjaunojamās
enerģijas ražošana radīs problēmas ar 
esošās energoinfrastruktūras izmantojumu; 
norāda gan uz publiskā, gan privātā 
finansējuma nozīmi attiecībā uz 
investīcijām energoinfrastruktūrā; uzskata, 
ka, piemēram, instrumentam ELENA būtu 
efektīvāk jāatbalsta plaša mēroga 
atjaunojamās enerģijas investīciju projekti 
un programmu „Saprātīga enerģija 
Eiropai” varētu izmantot tam, lai veicinātu 
atbalstu atjaunojamajai enerģijai;

4. uzsver, ka atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģiju izmantošana būtu jāoptimizē, 
pamatojoties uz atjaunojamo 
energoresursu pieejamību reģionā;
norāda, ka pastiprināta enerģijas ražošana 
no atjaunojamiem energoresursiem radīs 
problēmas ar esošās energoinfrastruktūras 
izmantojumu, jo enerģijas avoti bieži vien 
atrodas tālu, tāpēc ir vajadzīga pārvades 
un sadales līniju modernizācija; norāda 
gan uz publiskā, gan privātā finansējuma 
nozīmi attiecībā uz ieguldījumiem
energoinfrastruktūrā; uzskata, ka, 
piemēram, instrumentam ELENA būtu 
efektīvāk jāatbalsta plaša mēroga 
atjaunojamo energoresursu ieguldījumu
projekti un programmu „Saprātīga enerģija 
Eiropai” varētu izmantot tam, lai veicinātu 
atbalstu atjaunojamiem energoresursiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pastiprināta atjaunojamās
enerģijas ražošana radīs problēmas ar 
esošās energoinfrastruktūras 
izmantojumu; norāda gan uz publiskā, gan 
privātā finansējuma nozīmi attiecībā uz 
investīcijām energoinfrastruktūrā; uzskata, 
ka, piemēram, instrumentam ELENA būtu 
efektīvāk jāatbalsta plaša mēroga 
atjaunojamās enerģijas investīciju projekti 
un programmu „Saprātīga enerģija 
Eiropai” varētu izmantot tam, lai veicinātu 
atbalstu atjaunojamajai enerģijai;

4. norāda, ka pastiprināta enerģijas 
ražošana no atjaunojamiem 
energoresursiem radīs problēmas ar ES 
apstiprināto atjaunojamo energoresursu 
integrācijas mērķi, kura sasniegšanai ir 
vajadzīgs ļoti sazarots pārvades tīkls;
uzsver, cik svarīgi ir palielināt pārrobežu 
starpsavienojumu un iekšējās pārvades 
infrastruktūras elementu skaitu un jaudu;
norāda gan uz publiskā, gan privātā 
finansējuma nozīmi attiecībā uz 
ieguldījumiem energoinfrastruktūrā; 
uzskata, ka, piemēram, instrumentam 
ELENA būtu efektīvāk jāatbalsta plaša 
mēroga atjaunojamo energoresursu
ieguldījumu projekti un programmu 
„Saprātīga enerģija Eiropai” varētu 
izmantot tam, lai veicinātu lielāku atbalstu 
atjaunojamiem energoresursiem un to 
plašāku izmantojumu;

Or. es

Grozījums Nr. 38
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka, ņemot vērā reģionālās 
prasības, atjaunojamiem energoresursiem 
paredzētais vienotā stratēģiskā satvara 
finansējums būtu galvenokārt jākoncentrē 
uz vietējās saražotās enerģijas/kurināmā 
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sadali un neliela mēroga atjaunojamo 
energoresursu projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka daudzās dalībvalstīs 
atjaunojamo energoresursu īpatsvars 
enerģijas tirgū jau pārsniedz 20 %, lai 
gan valstu noteikumi par regulētajiem 
tarifiem un atvieglojumu režīmu rada 
konkurences traucējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka efektīvākās un 
konkurētspējīgākās atjaunojamo 
energoresursu atrašanās vietas Eiropas 
Savienībā dažkārt atrodas ģeogrāfiski tālu 
no patēriņa centriem, tāpēc ir jāveido 
videi nekaitīgas enerģijas pārvadei 
pielāgoti tīkli; uzsver, ka ir jāatbalsta arī 
efektīva enerģijas ražošana no 
atjaunojamiem energoresursiem vietējā 
līmenī, lai mazinātu pārvades zudumus, 
uzlabotu piegādes drošību un veicinātu 
reģionu enerģētisko neatkarību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 41
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atbalsta vairāklīmeņu pārvaldību un 
decentralizētu pieeju enerģētikas politikai 
un atjaunojamiem energoresursiem, 
tostarp Pilsētas mēru paktu un turpmāku 
iniciatīvas „Progresīvas pilsētas” attīstību, 
kā arī to, ka tiek veicināti labākie 
risinājumi reģionālā un vietējā līmenī, 
organizējot informācijas kampaņas;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ņemot vērā tirgus traucējumus valstīs, 
kur atjaunojamo energoresursu īpatsvars 
enerģijas tirgū pārsniedz 20 %, aicina 
atcelt izņēmumus, ko valstis piemēro 
attiecībā uz ES valsts atbalsta aizliegumu 
atjaunojamiem energoresursiem; kritiski 
vērtē arī regulēto atvieglojumu režīmu 
attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem, ja to tirgus daļa 
pārsniedz noteiktu līmeni, jo tas var 
destabilizēt tīklu un radīt konkurences 
traucējumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b norāda, ka nākotnē atjaunojamo 
energoresursu politikā svarīga nozīme būs 
arī decentralizētai enerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem energoresursiem, kuru 
īstenos to iedzīvotāju kooperatīvi, kuri 
kopīgiem spēkiem vietējā līmenī veiks 
ieguldījumus enerģijas ražošanā no 
atjaunojamiem energoresursiem un tās 
piegādē;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c norāda, ka plaša mēroga atjaunojamo 
energoresursu projektu uzmanības centrā 
bieži vien ir vai nu šīs enerģijas pārvade 
ārpus ražošanas reģiona, vai arī tiek 
konstatēts, ka vietējie tīkli nav pietiekami 
jaudīgi, lai uzņemtu svārstīgo enerģijas 
plūsmu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda uz pašpietiekamības nozīmi 
enerģētikā un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi 
reģionālajās ekonomikās; norāda uz to, ka 
centieni aizstāt fosilo un importēto enerģiju 
ar pašu ražoto Eiropas atjaunojamo 
enerģiju ir svarīgi ilgtermiņā, lai sasniegtu 
mērķus, kuri noteikti Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam un stratēģijā „Eiropa 2020”;

5. norāda uz enerģētiskās neatkarības
nozīmi un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi 
reģionālajā ekonomikā; norāda uz to, ka 
centieni aizstāt fosilo un importēto enerģiju 
ar pašu ražoto Eiropas atjaunojamo 
enerģiju ir svarīgi ilgtermiņā, lai sasniegtu 
mērķus, kuri noteikti Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam un stratēģijā „Eiropa 2020”; 
pauž nožēlu, ka ES pieaugošā atkarība no 
fosilā kurināmā importa un enerģijas 
uzglabāšanas iekārtu trūkums pakļauj 
Eiropas reģionus krīzes riskam un mazina 
to konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda uz pašpietiekamības nozīmi 
enerģētikā un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi 
reģionālajās ekonomikās; norāda uz to, ka 
centieni aizstāt fosilo un importēto enerģiju 
ar pašu ražoto Eiropas atjaunojamo 
enerģiju ir svarīgi ilgtermiņā, lai sasniegtu 
mērķus, kuri noteikti Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam un stratēģijā „Eiropa 2020”;

5. norāda uz enerģētiskās neatkarības
nozīmi un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi 
reģionālajā ekonomikā; norāda uz to, ka 
centieni aizstāt fosilo un importēto enerģiju 
ar Eiropas atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota vietējā un reģionālā līmenī, tostarp 
izmantojot pārrobežu sadarbības 
projektus, ir svarīgi ilgtermiņā, lai 
sasniegtu mērķus, kuri noteikti Enerģētikas 
ceļvedī 2050. gadam un stratēģijā „Eiropa 
2020”;

Or. ro
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Grozījums Nr. 47
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda uz pašpietiekamības nozīmi 
enerģētikā un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi 
reģionālajās ekonomikās; norāda uz to, ka
centieni aizstāt fosilo un importēto 
enerģiju ar pašu ražoto Eiropas 
atjaunojamo enerģiju ir svarīgi ilgtermiņā, 
lai sasniegtu mērķus, kuri noteikti 
Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam un 
stratēģijā „Eiropa 2020”;

5. norāda uz enerģētiskās neatkarības
nozīmi un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi 
reģionālajā ekonomikā; tāpēc uzsver, ka
šajās jomās ir vajadzīga ilgtermiņā 
ilgtspējīga atbalsta politika, lai veicinātu 
jaunas tehnoloģijas un radītu vērienīgas, 
tomēr saskaņotas atbalsta shēmas, 
cenšoties aizstāt fosilo un importēto 
enerģiju ar pašu ražoto Eiropas 
atjaunojamo enerģiju, lai sasniegtu mērķus, 
kuri noteikti Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam un stratēģijā „Eiropa 2020”;

Or. pt

Grozījums Nr. 48
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda uz pašpietiekamības nozīmi 
enerģētikā un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi 
reģionālajās ekonomikās; norāda uz to, ka 
centieni aizstāt fosilo un importēto enerģiju 
ar pašu ražoto Eiropas atjaunojamo 
enerģiju ir svarīgi ilgtermiņā, lai sasniegtu 
mērķus, kuri noteikti Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam un stratēģijā „Eiropa 2020”;

5. norāda uz enerģētiskās neatkarības
nozīmi un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi 
reģionālajā ekonomikā; norāda uz to, ka 
centieni aizstāt fosilo un importēto enerģiju 
ar pašu ražoto Eiropas atjaunojamo 
enerģiju ir svarīgi jau īstermiņā, lai 
sasniegtu mērķus, kuri noteikti Enerģētikas 
ceļvedī 2050. gadam un stratēģijā „Eiropa 
2020”;

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda uz pašpietiekamības nozīmi 
enerģētikā un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, 
nozīmi reģionālajās ekonomikās; norāda 
uz to, ka centieni aizstāt fosilo un 
importēto enerģiju ar pašu ražoto Eiropas 
atjaunojamo enerģiju ir svarīgi ilgtermiņā, 
lai sasniegtu mērķus, kuri noteikti 
Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam un 
stratēģijā „Eiropa 2020”;

5. norāda uz enerģētiskās neatkarības
nozīmi un uz atjaunojamo energoresursu 
lomu reģionālajā ekonomikā; norāda uz to, 
ka centieni aizstāt augstu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni un importēto enerģiju ar 
pašu ražoto Eiropas enerģiju ir svarīgi 
ilgtermiņā, lai sasniegtu mērķus, kuri 
noteikti Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
un stratēģijā „Eiropa 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 50
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda uz pašpietiekamības nozīmi 
enerģētikā un uz Eiropas atjaunojamo 
energoresursu galveno lomu, tostarp uz 
energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi 
reģionālajās ekonomikās; norāda uz to, ka 
centieni aizstāt fosilo un importēto enerģiju 
ar pašu ražoto Eiropas atjaunojamo 
enerģiju ir svarīgi ilgtermiņā, lai sasniegtu 
mērķus, kuri noteikti Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam un stratēģijā „Eiropa 2020”;

5. norāda uz enerģētiskās neatkarības
nozīmi un uz to, cik svarīgi ir garantēt 
energoapgādes drošību visā ES, kā arī uz
Eiropas atjaunojamo energoresursu 
galveno lomu, tostarp uz energoresursu, 
kas atjaunojas lēni, nozīmi reģionālajā 
ekonomikā; norāda uz to, ka centieni aizstāt 
fosilo un importēto enerģiju ar pašu ražoto 
Eiropas atjaunojamo enerģiju ir svarīgi 
ilgtermiņā, lai sasniegtu mērķus, kuri 
noteikti Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
un stratēģijā „Eiropa 2020”;

Or. es
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Grozījums Nr. 51
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka Eiropas reģioniem ir jābūt 
elastīgākiem, lai varētu pielāgoties un gūt 
labumu no tajos pieejamiem 
atjaunojamiem energoresursiem, kas 
nozīmē visu decentralizētās enerģijas 
ražošanas sniegto priekšrocību 
izmantošanu, lai tiktu galā ar dažādiem 
atjaunojamiem energoresursiem un 
izmantotu tos tur, kur tie ir visvairāk 
pieejami; norāda, ka tas būtu jādara, 
izmantojot decentralizētu pieeju, kas 
koncentrējas uz viediem tīkliem un 
tehnoloģijām un veicina ilgtspējīgu saikni 
starp inovāciju un ieguldījumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina pārskatīt dažās valstīs 
tradicionālajām elektrostacijām 
paredzētos vai ieviestos jaudas 
maksājumus par pamatslodzes 
uzturēšanu, kas var būt pretrunā Eiropas 
konkurences noteikumiem; tā vietā aicina 
dalībvalstis un enerģijas ražotājus, 
ievērojot brīvā tirgus principus, iekšējā 
tirgū organizēt apvienības pamatslodzes 
nodrošināšanai, iekļaujot atjaunojamos 
energoresursus; aicina Komisiju izstrādāt 
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tiesisko regulējumu vietējo pamatslodzes 
nodrošināšanas apvienību izveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina uzlabot atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas efektivitāti 
ES teritorijā, cenšoties izveidot ES 
mēroga stimulu sistēmu atjaunojamo 
avotu jomā, saskaņā ar kuru noteiktus 
atjaunojamo energoresursu veidus 
izmantotu tajās ES daļās, kur tie ir 
visefektīvākie, tādējādi samazinot to 
popularizēšanas izmaksas un garantējot 
efektīvu finansējuma sadali;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka attālākie reģioni ir bagāti 
ar potenciāliem atjaunojamo 
energoresursu avotiem (vējš, ūdens, saule, 
biomasa u. c.); uzsver, ka attālākie reģioni 
kļūst par ideālām izpētes laboratorijām, 
kurās tiek novēroti, pētīti, uzlaboti, vērtēti 
un izmantoti atjaunojamie energoresursi; 
īpaši atzinīgi vērtē Francijas attālāko 
reģionu 2020. gadam izvirzīto mērķi 
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 
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galapatēriņā palielināt līdz vismaz 50 %, 
kas nozīmē to, ka tiktu pārsniegts 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktais 20 % 
mērķis; uzskata, ka Eiropas Savienībai 
būtu jāizmanto attālāko reģionu un 
aizjūras zemju un teritoriju unikālie 
resursi un pieredze ilgtspējīgas enerģijas 
jomā un jāveicina sakaru veidošana salu 
reģionos, lai apmainītos ar labu praksi un 
veiktu kopīgus pasākumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamās enerģijas projektos; norāda, 
ka dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem katram ir 
savas stiprās puses un ka ģeogrāfisko 
atšķirību dēļ atjaunojamās enerģijas
politika nevar būt identiska visos reģionos; 
norāda, ka bioenerģija var lielā mērā 
uzlabot energovadību, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās;

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamo energoresursu projektos; 
norāda, ka dalībvalstīm un reģioniem 
attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem katram ir savas stiprās 
puses un ka ģeogrāfisko atšķirību dēļ 
atjaunojamo energoresursu politika nevar 
būt identiska visos reģionos, tāpēc ir 
vajadzīgāka lielāka elastība; norāda, ka 
bioenerģija var lielā mērā uzlabot 
energovadību, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās; šajā saistībā 
uzsver enerģētikas sistēmu nozīmi salās 
un attālos apgabalos;

Or. pt

Grozījums Nr. 56
Jean-Jacob Bicep



AM\925382LV.doc 31/46 PE504.185v01-00

LV

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamās enerģijas projektos; norāda, 
ka dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem katram ir 
savas stiprās puses un ka ģeogrāfisko 
atšķirību dēļ atjaunojamās enerģijas 
politika nevar būt identiska visos 
reģionos; norāda, ka bioenerģija var lielā 
mērā uzlabot energovadību, veicināt 
ekonomikas izaugsmi un aktivitāti, īpaši 
mazapdzīvotos reģionos un lauku 
teritorijās;

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamo energoresursu projektos; 
uzsver, ka sabiedrības atbalstu 
atjaunojamiem energoresursiem un to 
ieviešanu var panākt ar, piemēram, 
atjaunojamo energoresursu ražošanas 
kooperatīvu palīdzību; norāda, ka 
ģeogrāfisko atšķirību dēļ dalībvalstīm un 
reģioniem attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem katram ir savas stiprās 
puses; uzskata, ka ir jānosaka un optimāli 
jāizmanto katra reģiona stiprās puses;
norāda, ka, ilgtspējīgi izmantojot 
bioenerģiju, tā var palīdzēt uzlabot 
energovadību, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamās enerģijas projektos; norāda, 
ka dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem katram ir 
savas stiprās puses un ka ģeogrāfisko 
atšķirību dēļ atjaunojamās enerģijas

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamo energoresursu projektos; 
norāda, ka dalībvalstīm un reģioniem 
attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem katram ir savas stiprās 
puses un ka ģeogrāfisko atšķirību dēļ 
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politika nevar būt identiska visos reģionos; 
norāda, ka bioenerģija var lielā mērā 
uzlabot energovadību, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās;

atjaunojamo energoresursu politika nevar 
būt identiska visos reģionos, tāpēc ir 
jāizstrādā īpaša programma enerģētikas 
jomā pēc POSEI shēmas parauga, ņemot 
vērā Parlamenta aicinājumu Teixeira 
ziņojumā par kohēzijas politikas nozīmi 
Eiropas Savienības attālākajos reģionos 
stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā 
(2011/2195(INI)); norāda, ka bioenerģija 
var lielā mērā uzlabot energovadību, 
veicināt ekonomikas izaugsmi un aktivitāti, 
īpaši mazapdzīvotos reģionos un lauku 
teritorijās;

Or. pt

Grozījums Nr. 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamās enerģijas projektos; norāda, 
ka dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem katram ir 
savas stiprās puses un ka ģeogrāfisko 
atšķirību dēļ atjaunojamās enerģijas
politika nevar būt identiska visos reģionos; 
norāda, ka bioenerģija var lielā mērā 
uzlabot energovadību, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās;

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
Eiropas enerģijas projektos; norāda, ka 
dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
atjaunojamiem energoresursiem katram ir 
savas stiprās puses un ka ģeogrāfisko 
atšķirību dēļ atjaunojamo energoresursu
politika nevar būt identiska visos reģionos; 
norāda, ka bioenerģija var lielā mērā 
uzlabot energovadību, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Justina Vitkauskaite
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamās enerģijas projektos; norāda, 
ka dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem katram ir 
savas stiprās puses un ka ģeogrāfisko 
atšķirību dēļ atjaunojamās enerģijas
politika nevar būt identiska visos reģionos; 
norāda, ka bioenerģija var lielā mērā 
uzlabot energovadību, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās;

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamo energoresursu projektos; 
norāda, ka dalībvalstīm un reģioniem 
attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem katram ir savas stiprās 
puses un ka ģeogrāfisko atšķirību dēļ 
atjaunojamo energoresursu politika nevar 
būt identiska visos reģionos — lai attīstītu 
atjaunojamo energoresursu potenciālu, ir 
jāņem vērā vietējie un reģionālie apstākļi 
un resursi; norāda, ka bioenerģija var lielā 
mērā uzlabot energovadību, veicināt 
ekonomikas izaugsmi un aktivitāti, īpaši 
mazapdzīvotos reģionos un lauku 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 60
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamās enerģijas projektos; norāda, 
ka dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem katram ir 
savas stiprās puses un ka ģeogrāfisko 
atšķirību dēļ atjaunojamās enerģijas
politika nevar būt identiska visos reģionos; 
norāda, ka bioenerģija var lielā mērā 
uzlabot energovadību, veicināt ekonomikas 

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas 
enerģijas stratēģijām ir būtiska loma 
reģionālajā un sociālajā attīstībā, jo tās 
palielina reģionālo dalībnieku dalību 
atjaunojamo energoresursu projektos; 
norāda, ka dalībvalstīm un reģioniem 
attiecībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem katram ir savas stiprās 
puses un ka ģeogrāfisko atšķirību dēļ 
atjaunojamo energoresursu politika nevar 
būt identiska visos reģionos; uzsver, ka ir 
jāņem vērā reģionu īpatnības un to 
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izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās;

atjaunojamo energoresursu izvēle, kuri 
vislabāk atbilst vietējiem apstākļiem, lai 
sasniegtu 2020. gadam izvirzītos mērķus; 
norāda, ka bioenerģija var lielā mērā 
uzlabot energovadību, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās, tāpat kā citi 
enerģijas avoti, tādi kā ģeotermālā 
enerģija, vēja enerģija, jo īpaši jūras vēja 
enerģija, un viļņu un plūdmaiņu enerģija, 
kas piedāvā efektīvus risinājumus 
neaizsargātāko patērētāju vajadzību 
apmierināšanai un palīdz radīt 
darbavietas;

Or. es

Grozījums Nr. 61
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka, lai veicinātu atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, būs 
vajadzīga integrēta pieeja reģionālā 
līmenī; uzskata, ka infrastruktūras izveidē 
būtu jāiesaista dažādi dalībnieki, 
nepalielinot birokrātiju;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamās 
enerģijas projektiem nebūtu jāapstājas pie 

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamo 
energoresursu projektiem nebūtu jāapstājas 
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ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot par 
ārējām robežām; vērš uzmanību uz 
pārrobežu enerģētikas projektu nozīmi un 
uzskata, ka Eiropas reģionālās sadarbības 
programmas, kā arī Pirmspievienošanās 
instruments (IPA) un Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (ENI), būtu
jāizmanto pilnībā, lai veicinātu 
atjaunojamās enerģijas plašāku 
izmantošanu; uzsver arī to, ka minētajās 
programmās jāveic labākās prakses 
apmaiņa un tā pilnvērtīgi jāizmanto;

pie ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot 
par ārējām robežām; vērš uzmanību uz 
pārrobežu enerģētikas projektu nozīmi un 
uzskata, ka Eiropas reģionālās sadarbības 
programmām, kā arī Pirmspievienošanās 
instrumentam (IPA) un Eiropas 
kaimiņattiecību instrumentam (ENI) būtu
jāveicina enerģijas ražošana no 
atjaunojamiem energoresursiem; uzsver 
arī to, ka minētajās programmās jāveic 
labākās prakses apmaiņa un tā pilnvērtīgi 
jāizmanto;

Or. de

Grozījums Nr. 63
Markus Pieper

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamās 
enerģijas projektiem nebūtu jāapstājas pie 
ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot par 
ārējām robežām; vērš uzmanību uz 
pārrobežu enerģētikas projektu nozīmi un 
uzskata, ka Eiropas reģionālās sadarbības 
programmas, kā arī Pirmspievienošanās 
instruments (IPA) un Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (ENI), būtu
jāizmanto pilnībā, lai veicinātu 
atjaunojamās enerģijas plašāku 
izmantošanu; uzsver arī to, ka minētajās 
programmās jāveic labākās prakses 
apmaiņa un tā pilnvērtīgi jāizmanto;

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamo 
energoresursu projektiem nebūtu jāapstājas 
pie ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot 
par ārējām robežām; vērš uzmanību uz 
pārrobežu enerģētikas projektu nozīmi un 
uzskata, ka Eiropas reģionālās sadarbības 
programmām, kā arī Pirmspievienošanās 
instrumentam (IPA) un Eiropas 
kaimiņattiecību instrumentam (ENI) pēc 
iespējas būtu jāveicina enerģijas ražošana 
no atjaunojamiem energoresursiem; 
uzsver arī to, ka minētajās programmās 
jāveic labākās prakses apmaiņa un tā 
pilnvērtīgi jāizmanto;

Or. de

Grozījums Nr. 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper



PE504.185v01-00 36/46 AM\925382LV.doc

LV

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamās 
enerģijas projektiem nebūtu jāapstājas pie 
ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot par 
ārējām robežām; vērš uzmanību uz 
pārrobežu enerģētikas projektu nozīmi un 
uzskata, ka Eiropas reģionālās sadarbības 
programmas, kā arī Pirmspievienošanās 
instruments (IPA) un Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (ENI), būtu 
jāizmanto pilnībā, lai veicinātu 
atjaunojamās enerģijas plašāku 
izmantošanu; uzsver arī to, ka minētajās 
programmās jāveic labākās prakses 
apmaiņa un tā pilnvērtīgi jāizmanto;

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamo 
energoresursu projektiem nebūtu jāapstājas 
pie ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot 
par ārējām robežām; vērš uzmanību uz 
pārrobežu enerģētikas projektu nozīmi un 
uzskata, ka būtu jāizmanto Eiropas 
reģionālās sadarbības programmas, kā arī 
Pirmspievienošanās instruments (IPA) un 
Eiropas kaimiņattiecību instruments (ENI);
uzsver arī to, ka minētajās programmās 
jāveic labākās prakses apmaiņa un tā 
pilnvērtīgi jāizmanto; uzsver arī, ka būtu 
jāapmainās ar labāko praksi un tā 
mērķtiecīgāk jāizmanto šajās 
programmās; atbalsta kohēzijas un 
enerģētikas politikas līdzekļu izlietojumu 
pārrobežu projektos ar trešām 
partnervalstīm un sakaru veidošanu starp 
valstu tīkliem; uzsver, ka pierobežas 
reģionus vajadzētu cik vien iespējams 
iekļaut ES sistēmā, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību abpus robežai; uzsver, 
ka šādam finansējumam vajadzētu 
piemērot ES enerģētikas tirgus 
noteikumus, tostarp trešo enerģētikas 
tiesību aktu kopumu;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamās 
enerģijas projektiem nebūtu jāapstājas pie 
ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot par 
ārējām robežām; vērš uzmanību uz 

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamo 
energoresursu projektiem nebūtu jāapstājas 
pie ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot 
par ārējām robežām; norāda, ka ir jāveido 
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pārrobežu enerģētikas projektu nozīmi un 
uzskata, ka Eiropas reģionālās sadarbības 
programmas, kā arī Pirmspievienošanās 
instruments (IPA) un Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (ENI), būtu 
jāizmanto pilnībā, lai veicinātu 
atjaunojamās enerģijas plašāku 
izmantošanu; uzsver arī to, ka minētajās 
programmās jāveic labākās prakses 
apmaiņa un tā pilnvērtīgi jāizmanto;

ciešāka sadarbība ar ES kaimiņvalstīm 
enerģētikas politikas jomā, veicinot 
labākās prakses apmaiņu visā ES un 
mazinot starp tām pastāvošo 
nelīdzsvarotību ilgtspējīgā energoresursu 
izmantošanā; vērš uzmanību uz pārrobežu 
enerģētikas projektu nozīmi un uzskata, ka 
Eiropas reģionālās sadarbības programmas, 
kā arī Pirmspievienošanās instruments 
(IPA) un Eiropas kaimiņattiecību 
instruments (ENI) būtu jāizmanto pilnībā, 
lai veicinātu atjaunojamo energoresursu
plašāku izmantošanu; uzsver arī to, ka 
minētajās programmās jāveic labākās 
prakses apmaiņa un tā pilnvērtīgi 
jāizmanto;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamās 
enerģijas projektiem nebūtu jāapstājas pie 
ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot par 
ārējām robežām; vērš uzmanību uz 
pārrobežu enerģētikas projektu nozīmi un 
uzskata, ka Eiropas reģionālās sadarbības 
programmas, kā arī Pirmspievienošanās 
instruments (IPA) un Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (ENI), būtu 
jāizmanto pilnībā, lai veicinātu 
atjaunojamās enerģijas plašāku 
izmantošanu; uzsver arī to, ka minētajās 
programmās jāveic labākās prakses 
apmaiņa un tā pilnvērtīgi jāizmanto;

7. uzskata, ka efektīviem atjaunojamo 
energoresursu projektiem nebūtu jāapstājas 
pie ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot 
par ārējām robežām; vērš uzmanību uz to, 
cik liela nozīme ir pārrobežu projektiem, 
reģionālās sadarbības programmām un 
teritoriālajai sadarbībai starp attālākajiem 
reģioniem un to kaimiņiem enerģētikas
jomā saskaņā ar attiecīgo tiesisko 
regulējumu; norāda, ka 
Pirmspievienošanās instruments (IPA) un 
Eiropas kaimiņattiecību instruments (ENI) 
būtu jāizmanto pilnībā, lai veicinātu 
atjaunojamo energoresursu plašāku 
izmantošanu; uzsver arī to, ka minētajās 
programmās jāveic labākās prakses 
apmaiņa un tā pilnvērtīgi jāizmanto;

Or. fr
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Grozījums Nr. 67
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamās 
enerģijas projektiem nebūtu jāapstājas pie 
ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot par 
ārējām robežām; vērš uzmanību uz 
pārrobežu enerģētikas projektu nozīmi un 
uzskata, ka Eiropas reģionālās sadarbības 
programmas, kā arī Pirmspievienošanās 
instruments (IPA) un Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (ENI), būtu 
jāizmanto pilnībā, lai veicinātu 
atjaunojamās enerģijas plašāku 
izmantošanu; uzsver arī to, ka minētajās 
programmās jāveic labākās prakses 
apmaiņa un tā pilnvērtīgi jāizmanto;

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamo 
energoresursu projektiem nebūtu jāapstājas 
pie ES iekšējām robežām, nemaz nerunājot 
par ārējām robežām; vērš uzmanību uz 
sadarbības mehānismu izmantošanas un 
pārrobežu enerģētikas projektu īstenošanas 
nozīmi un uzskata, ka Eiropas reģionālās 
sadarbības programmas, kā arī
Pirmspievienošanās instruments (IPA) un 
Eiropas kaimiņattiecību instruments (ENI) 
būtu jāizmanto pilnībā, lai veicinātu 
atjaunojamo energoresursu plašāku 
izmantošanu; uzsver, cik svarīgi ir veicināt 
starptautisko sadarbību enerģētikas jomā, 
piemēram, Vidusjūras dienvidu reģionā, 
lai uzlabotu atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu; uzsver arī to, ka minētajās 
programmās jāveic labākās prakses 
apmaiņa un tā pilnvērtīgi jāizmanto;

Or. es

Grozījums Nr. 68
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, cik svarīgi ir Eiropas 
atjaunojamo energoresursu iekšējo tirgu 
pakāpeniski ieviest visos Eiropas 
reģionos, lai ņemtu vērā visus enerģijas 
avotus, nodrošinot tiem ilgtspējīgu 
konkurētspēju;
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Or. pt

Grozījums Nr. 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka daudzie un dažādie 
atjaunojamo energoresursu veicināšanas 
plāni dalībvalstīs rada būtiskus zudumus 
pārrobežu elektroenerģijas tirgošanas 
efektivitātē, jo tie pastiprina un pat 
palielina nevienlīdzību, tādējādi kavējot 
iekšējā enerģijas tirgus izveides 
pabeigšanu; uzsver, ka tas noved 
strupceļā to pārrobežu reģionālo projektu 
izstrādi, uz kuriem attiecas atšķirīgi 
atjaunojamo energoresursu atbalsta 
režīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b norāda, ka atjaunojamo 
energoresursu integrācija un 
izmantošanas pieaugums ir būtisks 
ieguldījums tradicionālo enerģijas avotu 
radīto vides izmaksu, fosilā kurināmā 
izmantošanas un siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanā, tāpēc tie ir 
jāattīsta, ņemot vērā dabas aizsardzību un 
bioloģisko daudzveidību;

Or. pt
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Grozījums Nr. 71
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir 
ES klimata un enerģētikas politikas 
galvenie elementi; norāda, ka ražošanas 
mērķi un noteiktās prasības var nebūt 
saskaņotas visos aspektos; norāda, ka 
likumdošana, kas ierobežo atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu, sliktākajā gadījumā 
apgrūtinās mērķu sasniegšanu, un tas 
varētu nelabvēlīgi ietekmēt reģionālās 
ekonomikas.

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir 
ES klimata un enerģētikas politikas 
galvenie elementi; norāda, ka ražošanas 
mērķi un noteiktās prasības var nebūt 
saskaņotas visos aspektos; norāda, ka 
likumdošana, kas ierobežo atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, sliktākajā 
gadījumā apgrūtinās mērķu sasniegšanu, un 
tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt reģionālo 
ekonomiku; norāda, ka enerģijas ražošana 
no atjaunojamiem energoresursiem ir 
cieši saistīta ar energoinfrastruktūras 
attīstību un paplašināšanos un ka, veicot 
vajadzīgo plānošanu, bieži vien ir 
jānodrošina dažādu plānošanas līmeņu 
sadarbība; norāda, ka valsts tiesību aktos 
ir jāparedz vienkāršāka un ātrāka 
energoinfrastruktūras attīstības 
plānošanas kārtība.

Or. de

Grozījums Nr. 72
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir 
ES klimata un enerģētikas politikas 
galvenie elementi; norāda, ka ražošanas 
mērķi un noteiktās prasības var nebūt 
saskaņotas visos aspektos; norāda, ka 
likumdošana, kas ierobežo atjaunojamās 

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir 
ES klimata un enerģētikas politikas 
galvenie elementi; norāda, ka ražošanas 
mērķi un tai noteiktās prasības kļūt aizvien 
ilgtspējīgākai un efektīvākai var nebūt 
saskaņotas visos aspektos, tādējādi 
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enerģijas izmantošanu, sliktākajā gadījumā 
apgrūtinās mērķu sasniegšanu, un tas 
varētu nelabvēlīgi ietekmēt reģionālās 
ekonomikas.

ierobežojot visu Eiropas iedzīvotāju
piekļuvi drošai, ilgtspējīgai un cenu ziņā 
pieejamai enerģijai; norāda, ka 
likumdošana, kas ierobežo atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, sliktākajā 
gadījumā apgrūtinās mērķu sasniegšanu, un 
tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt reģionālo 
ekonomiku.

Or. pt

Grozījums Nr. 73
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir 
ES klimata un enerģētikas politikas 
galvenie elementi; norāda, ka ražošanas 
mērķi un noteiktās prasības var nebūt 
saskaņotas visos aspektos; norāda, ka 
likumdošana, kas ierobežo atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu, sliktākajā 
gadījumā apgrūtinās mērķu sasniegšanu, 
un tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt 
reģionālās ekonomikas.

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir 
ES klimata un enerģētikas politikas 
galvenie elementi; atbalsta vairāklīmeņu 
pārvaldības pieeju, lai veidotu ciešu un 
efektīvu saikni starp valsts rīcības plāniem 
atjaunojamo energoresursu jomā un 
reģionālajām finansēšanas stratēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir 
ES klimata un enerģētikas politikas 
galvenie elementi; norāda, ka ražošanas 
mērķi un noteiktās prasības var nebūt 

8. norāda, ka saskaņotība, neatlaidība, 
inovācija un ilgtspējība ir ES klimata un 
enerģētikas politikas galvenie elementi; 
norāda, ka ražošanas mērķi un noteiktās 
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saskaņotas visos aspektos; norāda, ka 
likumdošana, kas ierobežo atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu, sliktākajā gadījumā 
apgrūtinās mērķu sasniegšanu, un tas 
varētu nelabvēlīgi ietekmēt reģionālās 
ekonomikas.

prasības var nebūt saskaņotas visos 
aspektos; norāda, ka likumdošana, kas 
ierobežo atjaunojamo energoresursu
izmantošanu, sliktākajā gadījumā 
apgrūtinās mērķu sasniegšanu, un tas 
varētu nelabvēlīgi ietekmēt reģionālo 
ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 75
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir 
ES klimata un enerģētikas politikas 
galvenie elementi; norāda, ka ražošanas 
mērķi un noteiktās prasības var nebūt 
saskaņotas visos aspektos; norāda, ka 
likumdošana, kas ierobežo atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu, sliktākajā gadījumā 
apgrūtinās mērķu sasniegšanu, un tas 
varētu nelabvēlīgi ietekmēt reģionālās 
ekonomikas.

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir 
ES klimata un enerģētikas politikas 
galvenie elementi; norāda, ka ražošanas 
mērķi un noteiktās prasības var nebūt 
saskaņotas visos aspektos, lai sasniegtu 
2020. gadam noteiktos mērķus un 
nodrošinātu, ka 2050. gadā enerģija tiek 
galvenokārt ražota no atjaunojamiem 
energoresursiem; norāda, ka likumdošana, 
kas ierobežo atjaunojamo energoresursu
izmantošanu, sliktākajā gadījumā 
apgrūtinās mērķu sasniegšanu, un tas 
varētu nelabvēlīgi ietekmēt reģionālo 
ekonomiku.

Or. es

Grozījums Nr. 76
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka šajā jomā ir jāpastiprina 
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saskaņots atbalsts īpašām un 
mērķtiecīgām informācijas kampaņām, 
kurās ņem vērā katra reģiona īpatnības 
un ziņo par rezultātiem, tādējādi parādot 
reģiona gūtos labumus no atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas;

Or. pt

Grozījums Nr. 77
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver vērtīgo pieredzi, kas gūta 
vietējā līmenī, lai sasniegtu neatkarību 
enerģētikas jomā, atbalstot enerģijas 
ražošanu no atjaunojamiem 
energoresursiem; iesaka atbalstīt 
atjaunojamo energoresursu ciematus un 
kooperatīvus un veicināt labas prakses 
apmaiņu un sakaru veidošanu, lai 
optimāli izmantotu veiksmīgos modeļus;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a pauž pārliecību, ka tikai ES līmeņa 
atjaunojamo energoresursu veicināšanas 
sistēma piedāvās izmaksu ziņā 
visefektīvāko sistēmu, lai varētu aptvert 
visu atjaunojamo energoresursu 
potenciālu; saskata izšķirošas 
priekšrocības tehnoloģiju ziņā neitrālā 
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Eiropas atjaunojamo energoresursu tirgū, 
kur enerģijas ražotājiem būs jānodrošina 
iepriekš noteikts enerģijas ražošanas 
apjoms no atjaunojamiem 
energoresursiem, un viens no veidiem, kā 
šo apjomu sasniegt, ir sertifikātu 
tirdzniecība tam paredzētā tirgū; norāda, 
ka dalībvalstu pieredze liecina, ka, lai 
nodrošinātu kvotu sasniegšanu, par 
saistību nepildīšanu ir jāpiemēro liels 
naudas sods;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Riikka Manner

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atgādina, ka lielu atjaunojamo 
energoresursu iekārtu uzstādīšana ir 
atkarīga no tiesiskā regulējuma 
noteiktības un finansējuma pieejamības; 
tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt skaidrus un paredzamus 
noteikumus šajā nozarē, tostarp attiecībā 
uz subsīdijām, vienlaikus nodrošinot 
pieejamu finansējumu un apvienojot 
privātos, Eiropas, Investīciju bankas un 
kohēzijas politikas finanšu instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

8.b norāda uz 2013. gada janvārī 
pieņemto ziņojumu par ES kohēzijas 
politikas lomu Eiropas jaunās enerģētikas 
politikas īstenošanā un aicina Komisiju 
ņemt to vērā, izstrādājot atjaunojamo 
energoresursu politiku attiecībā uz 
kohēzijas politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzsver, ka turpmāka atjaunojamo 
energoresursu attīstība uz visiem laikiem 
mainīs reģionu ainavu; norāda, ka 
sabiedrības atbalstu atjaunojamiem 
energoresursiem var panākt tikai ar 
pārredzamu plānošanas, būvniecības un 
atļauju piešķiršanas procesu, kurā 
piedalās visas ieinteresētās personas;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Riikka Manner

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzsver atjaunojamo energoresursu 
iekārtu finansēšanas nozīmi kohēzijas 
politikā, kā rezultātā, no vienas puses, tiek 
atbalstīta uzņēmējdarbības nozare, ko 
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galvenokārt pārstāv MVU, un, no otras 
puses, vietējā un reģionālā līmenī tiek 
radītas darbavietas; turklāt aicina 
Komisiju nodrošināt, ka 2014.–2020. gada 
partnerattiecību nolīgumos un darbības 
programmās vairs netiek paredzētas 
nekādas subsīdijas fosilajam 
kurināmajam, lai nodrošinātu ES 
atjaunojamo energoresursu nozares 
turpmākai attīstībai vajadzīgo minimumu;

Or. en


