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Grozījums Nr. 326
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Pierre Karleskind, Bernard Guetta, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane 
Bijoux, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, kas 
ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; uzskata, 
ka pēc pandēmijas uzliesmojuma beigām 
šim fondam būtu jākļūst par pastāvīgu 
Atjaunošanas fondu, lai sekmētu digitālo 
un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi un autonomiju, palielinot 
investīcijas digitālajā un zaļajā pārejā; 
aicina Komisiju atbalstīt vērienīgu Eiropas 
Atveseļošanas fondu, kas ir iekļauts 
stiprākā DFS sistēmā, un veikt fiskālās 
politikas koordināciju, lai stiprinātu 
Eiropas fiskālo sistēmu; šajā saistībā 
uzsver Eiropas Parlamenta nostāju 
attiecībā uz ES pašu resursu sistēmas 
reformu, tostarp tādu jaunu resursu 
ieviešanu, kas ir labāk saskaņoti ar 
galvenajām ES politikas prioritātēm un 
stimulē to īstenošanu, piemēram, saistībā 
ar digitālo pakalpojumu aplikšanu ar 
nodokļiem, finanšu darījumu nodokli, 
ienākumiem no kopējās konsolidētās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes, 
ienākumiem no emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, plastmasas 
ieguldījumu un oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu; uzskata, ka pēc pandēmijas 
uzliesmojuma beigām šim fondam būtu 
jākļūst par pastāvīgu Atjaunošanas fondu, 
lai sekmētu digitālo un zaļo rūpniecības 
pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, 
kas ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; 
uzskata, ka pēc pandēmijas uzliesmojuma 
beigām šim fondam būtu jākļūst par 
pastāvīgu Atjaunošanas fondu, lai sekmētu 
digitālo un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; uzskata, ka pēc 
pandēmijas uzliesmojuma beigām 
nākamās paaudzes ES elementiem būtu 
jākļūst par pastāvīgu Atjaunošanas fondu, 
lai sekmētu digitālo un zaļo rūpniecības 
pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, kas 
ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; uzskata, 
ka pēc pandēmijas uzliesmojuma beigām 
šim fondam būtu jākļūst par pastāvīgu 
Atjaunošanas fondu, lai sekmētu digitālo 
un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu, 
digitālo un zaļo pārkārtošanu, iedzīvotāju 
labklājību un patērētāju tiesības, kā arī 
uzņēmumu, tostarp MVU, 
mikrouzņēmumu un jaunuzņēmumu, 
vajadzības pēc Covid-19 krīzes, lai 
pastiprinātu ES izaugsmi, palielinot 
investīcijas digitālajā un zaļajā pārejā; 
aicina Komisiju atbalstīt vērienīgu Eiropas 
Atveseļošanas fondu, kas ir iekļauts 
stiprākā DFS sistēmā un integrēts lēmumā 
par pašu resursiem, un veikt fiskālās 
politikas koordināciju, lai stiprinātu 
Eiropas fiskālo sistēmu; uzskata, ka pēc 
pandēmijas uzliesmojuma beigām šim 
fondam būtu jākļūst par pastāvīgu 
Atjaunošanas fondu, lai sekmētu digitālo 
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un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, 
kas ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; 
uzskata, ka pēc pandēmijas uzliesmojuma 
beigām šim fondam būtu jākļūst par 
pastāvīgu Atjaunošanas fondu, lai sekmētu 
digitālo un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un citu jomu, kas nodrošina 
konkurētspējīgu ES rūpniecību, pārejā; 
aicina Komisiju atbalstīt vērienīgu Eiropas 
Atveseļošanas fondu; uzskata, ka pēc 
pandēmijas uzliesmojuma beigām šim 
fondam būtu jākļūst par Atjaunošanas 
fondu, lai sekmētu digitālo un zaļo 
rūpniecības pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, 
kas ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 

10. aicina Komisiju nākamās paaudzes 
ES, it sevišķi Atveseļošanas un 
noturīguma mehānismā, stiprināt zaļos 
nosacījumus; tādēļ mudina Komisiju 
noteikt, ka dalībvalstīm ir savos 
atjaunošanas un noturīguma plānos 
obligāti jāpievēršas klimatneitralitātei, 
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integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; 
uzskata, ka pēc pandēmijas uzliesmojuma 
beigām šim fondam būtu jākļūst par 
pastāvīgu Atjaunošanas fondu, lai 
sekmētu digitālo un zaļo rūpniecības 
pārkārtošanu;

nevis atstāt šo jautājumu kā fakultatīvu; 
tas jādara, lai iekļautu klimata pasākumu 
integrēšanas mērķrādītāju un nodrošinātu 
fosilā kurināmā patēriņa izslēgšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, 
kas ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; 
uzskata, ka pēc pandēmijas uzliesmojuma 
beigām šim fondam būtu jākļūst par 
pastāvīgu Atjaunošanas fondu, lai sekmētu 
digitālo un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
ilgtspējīgu izaugsmi, palielinot investīcijas 
digitālajā un zaļajā pārejā; atzinīgi vērtē 
Komisijas priekšlikumu par vērienīgu 
atveseļošanas instrumentu, kas ir iekļauts 
stiprākā DFS sistēmā un izmanto papildu 
iespējas, kuras nodrošina paaugstināts 
pašu resursu maksimālais apjoms; 
uzskata, ka pēc pandēmijas uzliesmojuma 
beigām šim fondam būtu jākļūst par 
pastāvīgu Atjaunošanas fondu, lai sekmētu 
Eiropas nozaru ilgtspēju un 
konkurētspēju, kā arī veicinātu digitālo un 
zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly
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Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, kas 
ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; 
uzskata, ka pēc pandēmijas uzliesmojuma 
beigām šim fondam būtu jākļūst par 
pastāvīgu Atjaunošanas fondu, lai 
sekmētu digitālo un zaļo rūpniecības 
pārkārtošanu;

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā, tostarp savstarpēji 
savienotā transportā, enerģētikā, 
digitālajos un ūdensapgādes 
infrastruktūras tīklos; aicina Komisiju 
atbalstīt vērienīgu Eiropas Atveseļošanas 
fondu, kas ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā 
un integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
stiprināt ekonomikas politikas 
koordinācijas Eiropas ekonomikas 
pārvaldības sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, kas 
ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; uzskata, 
ka pēc pandēmijas uzliesmojuma beigām 
šim fondam būtu jākļūst par pastāvīgu 
Atjaunošanas fondu, lai sekmētu digitālo 
un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, kas 
ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; uzskata, 
ka pēc pandēmijas uzliesmojuma beigām 
šim fondam būtu jākļūst par pastāvīgu 
Atjaunošanas fondu, lai sekmētu digitālo 
un zaļo rūpniecības pārkārtošanu roku 
rokā ar sociālo kohēziju;
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Or. en

Grozījums Nr. 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, kas 
ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; uzskata, 
ka pēc pandēmijas uzliesmojuma beigām 
šim fondam būtu jākļūst par pastāvīgu 
Atjaunošanas fondu, lai sekmētu digitālo 
un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas taisnīgā 
digitālajā un zaļajā pārejā; aicina Komisiju 
atbalstīt vērienīgu Eiropas Atveseļošanas 
fondu, kas ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā 
un integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 
veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; uzskata, 
ka pēc pandēmijas uzliesmojuma beigām 
šim fondam būtu jākļūst par pastāvīgu 
Atjaunošanas fondu, lai garantētu taisnīgu 
digitālo un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā 
un zaļajā pārejā; aicina Komisiju atbalstīt 
vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, 
kas ir iekļauts stiprākā DFS sistēmā un 
integrēts lēmumā par pašu resursiem, un 

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc 
Covid-19 krīzes, lai pastiprinātu ES 
izaugsmi, palielinot investīcijas visās 
ekonomikas nozarēs, arī būtiskās un 
stratēģiskās nozarēs; aicina Komisiju 
atbalstīt efektīvu Eiropas Atveseļošanas 
fondu, kas ir integrēts lēmumā par pašu 
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veikt fiskālās politikas koordināciju, lai 
stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; 
uzskata, ka pēc pandēmijas uzliesmojuma 
beigām šim fondam būtu jākļūst par 
pastāvīgu Atjaunošanas fondu, lai sekmētu 
digitālo un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

resursiem; uzskata, ka pēc pandēmijas 
uzliesmojuma beigām šim fondam būtu 
jākļūst par pastāvīgu Atjaunošanas fondu, 
lai sekmētu digitālo pārkārtošanu, 
atjaunotu ES globālo ekonomikas 
konkurētspēju un no jauna izveidotu 
spēcīgu un stabilu darba tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a mudina Komisiju plānot 
iekļaujošāk atjaunot Eiropas rūpniecību, 
lai izvairītos no jebkādas tradicionālo 
ražošanas nozaru diskriminācijas, kā arī 
no šo rūpniecības nozaru izslēgšanas, jo 
bez reālas stratēģijas šīs nozares varētu 
izzust; uzsver esošā Eiropas rūpniecības 
tīkla daudzveidību; šajā saistībā uzstāj, ka 
Komisijai ir jānodrošina šo nozaru 
dinamika, jo tās atbalsta dalībvalstu un 
Eiropas reģionu ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju pirms jaunu 
tiesību aktu priekšlikumu iesniegšanas vai 
jaunu pasākumu pieņemšanas veikt 

svītrots
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detalizētu ietekmes novērtējumu par 
iespējamām izmaksām un slogu Eiropas 
uzņēmumiem un MVU; aicina Komisiju 
ierosināt samērīga atbalsta sniegšanu 
skartajām nozarēm, ja nav iespējams 
izvairīties no negatīvas ietekmes;

Or. en

Grozījums Nr. 338
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

11. aicina Komisiju stiprināt ietekmes 
novērtējumu praksi un nodrošināt, ka 
pirms jaunu tiesību aktu priekšlikumu 
iesniegšanas vai jaunu pasākumu 
pieņemšanas tiek veikts detalizēts ietekmes 
novērtējums par iespējamām izmaksām un 
slogu Eiropas uzņēmumiem un MVU, 
kuru izvērtē pilnveidota un neatkarīgāka 
Regulējuma kontroles padome; pēc Covid-
19 izraisītās ekonomikas krīzes ir 
nepieciešams pārskatīts ietekmes 
novērtējums rūpniecībai un maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, lai novērtētu esošo 
CO2 mērķrādītāju un to plānotās 
pakāpeniskās palielināšanas ietekmi uz 
izmaksām; uzskata, ka būtu jāizstrādā 
līdzvērtīgi digitalizācijas un 
dekarbonizācijas pasākumi, lai sniegtu 
iespējas rūpniecības nozarei, tostarp 
MVU, un lai vēl vairāk nenoslogotu jau tā 
skartās nozares; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes; aicina Komisiju 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
laikus paziņot ES saskaņotos standartus, 
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lai samazinātu laiku, kas vajadzīgs 
produkta nonākšanai tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 339
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt holistisku 
ietekmes novērtējumu, iekļaujot 
iespējamās izmaksas un ieguvumus 
Eiropas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un 
MVU; atbalsta regulatīvo saskaņotību un 
atzīst Komisijas lietpratīga regulējuma 
dzinuli, kura mērķis ir samazināt 
birokrātiskus slogus, neapdraudot tiesību 
aktu efektivitāti un nepazeminot 
standartus; aicina Komisiju nodrošināt 
tiesību aktu atbilstību mērķim un ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, it sevišķi mazākiem 
dalībniekiem, piemēram, MVU vai 
jaunuzņēmumiem, lai mazinātu negatīvo 
ietekmi, no kuras nav iespējams 
izvairīties;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Sylvie Brunet, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Fabienne 
Keller, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

11. aicina Komisiju stiprināt ietekmes 
novērtējumu praksi un pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU, it sevišķi gadījumos, kad 
tradicionālajai rūpniecībai ir jāpielāgojas 
regulatīvu lēmumu dēļ; aicina Komisiju 
ierosināt samērīga atbalsta sniegšanu 
skartajām nozarēm, lai saglabātu spēcīgu 
Eiropas rūpniecisko bāzi;

Or. en

Grozījums Nr. 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU;

Or. fr

Grozījums Nr. 342
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU; aicina Komisiju atlikt jaunas 
iniciatīvas līdz atveseļošanas posma 
beigām un ierosināt samērīga atbalsta 
sniegšanu skartajām nozarēm, ja nav 
iespējams izvairīties no negatīvas 
ietekmes;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU, kā arī par ietekmi uz 
nodarbinātību; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
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11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU, kā arī izmaksas pazaudēto 
darbvietu izteiksmē; aicina Komisiju 
atsaukt jebkādus jaunos priekšlikumus, ja 
šķiet, ka nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

Or. en

Grozījums Nr. 345
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas uzņēmumiem 
un MVU; aicina Komisiju ierosināt 
samērīga atbalsta sniegšanu skartajām 
nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no 
negatīvas ietekmes;

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību 
aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu 
pasākumu pieņemšanas veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par iespējamām 
izmaksām un slogu Eiropas nozarēm, 
uzņēmumiem un MVU; aicina Komisiju 
ierosināt samērīga atbalsta sniegšanu 
skartajām nozarēm, ja nav iespējams 
izvairīties no negatīvas ietekmes;

Or. en

Grozījums Nr. 346
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

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

11.a uzsver, ka Covid-19 krīze ir smagi 
skārusi autobūves nozari, spiežot nozares 
un darba ņēmējus ātri pielāgoties 
piegādes izmaiņām un jaunām veselības 
prasībām papildus pārkārtošanas 
procesam, kurš norisinājās jau pirms 
pandēmijas; virzoties uz klimatneitrālu, 
digitālu un noturīgāku ekonomiku, 
būtiska ir pāreja uz viedu un videi 
nekaitīgu mobilitāti; tāpat tā ir iespēja 
nodrošināt zaļo izaugsmi un videi 
nekaitīgas darbvietas, kas krīzes apstākļos 
ir sevišķi svarīgi, balstoties uz Eiropas 
transportlīdzekļu tehnoloģiju nozares 
globālo konkurētspējas priekšrocību; 
aicina Komisiju noteikt prioritātes, kas 
saistītas ar pētniecību, inovāciju, 
digitalizāciju un atbalsta sniegšanu 
jaunuzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, arī 
autobūves nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina dalībvalstis nodrošināt 
efektīvas preventīvas pārstrukturēšanas 
sistēmas un otrās iespējas sistēmas, lai 
godīgi parādnieki, kas nonākuši 
finansiālās grūtībās, spētu atjaunot savu 
dzīvotspēju un izvairīties no 
maksātnespējas un lai nepieļautu, ka viņi 
tiek demotivēti izmēģināt jaunas idejas;

Or. en
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Grozījums Nr. 348
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata, ka būtu jāizstrādā 
līdzvērtīgi digitalizācijas un 
dekarbonizācijas pasākumi, lai sniegtu 
iespējas rūpniecības nozarei, tostarp 
MVU, un lai vēl vairāk nenoslogotu jau tā 
skartās nozares;

Or. en

 Grozījums Nr. 349
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver, ka Eiropas kosmosa nozare 
ir stratēģiski nozīmīga, bet vienlaikus 
neaizsargāta, jo 90 % no tajā 
strādājošajiem uzņēmumiem ir MVU, un 
ka tai bez kavēšanās jāsniedz atbalsts, lai 
nebūtu nepieciešama grūta nozares 
atjaunošana;

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums



AM\1208890LV.docx 17/170 PE653.877v02-00

LV

11.a uzsver Eiropas kosmosa nozares, 
no kuras 90 % veido MVU, stratēģisko un 
neaizsargāto būtību un to, ka ir ātri 
jāsniedz atbalsts, lai nepieļautu sarežģītas 
pārstrukturēšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 351
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a atgādina, ka dalībvalstīm būs 
izšķiroša nozīme sekmīgas atveseļošanas 
panākšanā, maksimāli izmantojot ES 
ierobežotos resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b uzsver, ka Covid-19 krīze ir smagi 
skārusi tūrisma nozari, kura trīs mēnešus 
ir bijusi praktiski paralizēta; aicina 
Komisiju noteikt prioritātes, kas būtu 
saistītas ar palīdzības sniegšanu šai 
nozarei un tās atveseļošanas veicināšanu, 
jo tā ir viena no Eiropas Savienības 
galvenajām nozarēm, kura veido 9,5 % no 
Eiropas IKP; ir svarīgi virzīties uz 
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Eiropas tūrisma politiku, kura ievērojami 
palīdz palielināt Savienības konkurētspēju 
šajā nozarē, veicinot dalībvalstu un 
reģionu savstarpējo sadarbību un radot 
iespējas jaunām investīcijām un 
inovācijām, kas nodrošinātu finansiālu 
atbalstu MVU un to digitalizācijas 
procesam, lai panāktu ilgtspējīgu, 
inovatīvu un noturīgu Eiropas tūrisma 
ekosistēmu, kura aizsargā darba ņēmējus 
un patērētājus;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b uzsver, ka daudziem MVU nebūs 
likviditātes, lai ieguldītu ilgtspējīgā 
digitālajā pārveidē; mudina Komisija 
apsvērt iespēju izstrādāt MVU kuponu 
programmu, lai atbalstītu MVU centienus 
cita starpā modernizēt novecojušu 
aprīkojumu, uzlabot zināšanu pārnesi un 
apzināt atbilstīgus tehnoloģiju, piemēram, 
rūpnieciskā MI, lietojumus un 
paaugstināt darbaspēka kvalifikāciju, 
ļaujot tam apgūt tūlītēji nepieciešamās 
prasmes, lai būtu iespējama attālināta 
aktīvu kontrole, ražošanas uzraudzība, 
darbinieku sadarbība utt.;

Or. en

Grozījums Nr. 354
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Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Otrais posms — atjaunošana un pārveide Otrais posms — atjaunošana un pārveide 
pēc iespējas drīzāk

Or. en

Grozījums Nr. 355
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Otrais posms — atjaunošana un pārveide Pārveide un inovācijas

Or. en

Grozījums Nr. 356
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka, balstoties uz ārkārtas 
posma mazināšanas ietekmi, Savienībai 
būtu rūpniecības stratēģijā jāpaplašina 
otrais posms, proti, jāvirza Eiropas 
rūpniecības nozaru pārkārtošana neto 
nulles SEG emisiju un sociāli atbildīgas 
digitalizācijas virzienā, tādējādi ilgtermiņā 
uzlabojot nozaru konkurētspēju, noturību 
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un vides un klimata nekaitīgumu, 
vienlaikus stiprinot sociālo dialogu;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Cornelia Ernst, Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja; 
investīcijas prasmēs un kvalifikācijā un 
spēcīga sociālā partnerība ir ražīguma, 
inovāciju un kvalitatīvas nodarbinātības 
dzinējspēki;

Or. en

Grozījums Nr. 358
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja; 
atgādina, ka dalībvalstīm būs izšķiroša 
nozīme sekmīgas atveseļošanas 
panākšanā, maksimāli izmantojot ES 
ierobežotos resursus;

Or. en
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Grozījums Nr. 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāturpina īstenot 
otrais rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
jānodrošina pāreja uz izteikti 
energoefektīvu, resursu ziņā efektīvu, uz 
atjaunojamiem energoresursiem balstītu, 
neto nulles SEG, netoksisku un ilgtspējīgi 
digitalizētu rūpniecisko bāzi līdz 
2040. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, vidējā 
termiņā un ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja; šajā 
nolūkā rūpniecības politikas ir jākļūst par 
Komisijas horizontālo uzdevumu;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Bart Groothuis, 
Morten Petersen
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Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka paralēli pašreizējai 
krīzei Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
izmantojot potenciālu, kas piemīt aprites 
bioekonomikai, kurā izmanto ilgtspējīgus 
un atjaunojamus resursus, lai ilgtermiņā 
veicinātu konkurētspējīgas un noturīgas 
nozares;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina taisnīgs un 
ilgtspējīgs ražošanas modelis, kas spēj 
garantēt nozaru attīstību, noturību un 
ilgtspēju, ka arī aizsargāt darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 363
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
jānodrošina nozaru konkurētspēja, ilgtspēja 
un digitalizācija, kā rezultātā tiktu 
panākta ilgtermiņa noturība;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina visu ekonomikas 
nozaru konkurētspēja, noturība un 
ilgtspēja;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka paralēli ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

Or. en
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Grozījums Nr. 366
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma 
beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais 
rūpniecības stratēģijas posms, proti, 
ilgtermiņā jānodrošina nozaru 
konkurētspēja, noturība un ilgtspēja;

12. uzskata, ka paralēli ārkārtas 
posmam Savienībai būtu jāsagatavojas un 
jāplāno otrais rūpniecības stratēģijas 
posms, proti, ilgtermiņā jāvirzās uz videi 
nekaitīgāku, inovatīvu, iekļaujošu un 
suverēnu Eiropu;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atzīst, ka dažādām rūpniecības 
nozarēm 21. gadsimta divdesmitajos gados 
būs ļoti vajadzīgas investīcijas, jo daudzas 
rūpnīcas ir jau nokalpojušas 50–
70 gadus; atzīst, ka Covid-19 krīzes 
ietekme, visticamāk, palielinās šīs 
reinvestēšanas vajadzības, ņemot vērā, ka 
dažas no vecajām rūpnīcām ir tikušas 
slēgtas ražošanas apjoma samazināšanās 
dēļ; uzsver, ka šīm reinvestīcijām ir 
jāatbilst neto nulles SEG emisiju mērķim, 
it sevišķi tādēļ, ka šādas liela mēroga 
investīcijas veic vien reizi 30–40 gados, un 
ka pretējā gadījumā pastāv risks, ka tās 
kļūs par balasta aktīviem un ka mēs 
nespēsim atbrīvoties no fosilo kurināmo 
un videi kaitīgām tehnoloģijām un 
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infrastruktūras, vienlaikus atņemot 
vērtīgus resursus no 
visnepieciešamākajām investīciju 
plūsmām, piemēram, enerģijas un resursu 
ietaupījumos, aprites ekonomikas 
pasākumos un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanā, lai 
saglabātu rūpniecisko procesu 
elektrifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka Savienībai ir vajadzīga 
videi nekaitīga rūpniecības stratēģija, 
kura atbilst Parīzes nolīgumam un kurā 
zaļā kursa mērķi (cīņa pret klimata 
pārmaiņām un vides veselības un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība) 
tiek izvirzīti Eiropas ekonomikas politikas 
centrā; tādēļ stratēģijai ir jāpaātrina 
mūsu rūpniecības pārkārtošana par 
oglekļneitrālu rūpniecību un jānovērš 
klimata investīciju iztrūkums Eiropā, kas 
ir vajadzīgs pārejai uz klimatneitralitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss
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Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka ir vajadzīgi viedi, 
ilgtspējīgi un pilnībā savstarpēji savienoti 
transporta, enerģētikas, digitālie un 
ūdensapgādes infrastruktūras tīkli un 
projekti kā priekšnoteikums Eiropas 
vienotā tirgus izveides pabeigšanai un 
pienācīgai darbībai; turklāt investīcijas 
svarīgākajā infrastruktūrā sekmē Eiropas 
konkurētspēju un nodarbinātību, kas 
sniedz ilgtermiņa ieguvumus, pateicoties 
labākiem savienojumiem un veicinot 
viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 370
Salvatore De Meo

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka ir vajadzīgi viedi, 
ilgtspējīgi un pilnībā savstarpēji savienoti 
transporta, enerģētikas, digitālie un 
ūdensapgādes infrastruktūras tīkli un 
projekti kā priekšnoteikums Eiropas 
vienotā tirgus izveides pabeigšanai un 
pienācīgai darbībai; turklāt investīcijas 
svarīgākajā infrastruktūrā sekmē Eiropas 
konkurētspēju un nodarbinātību, kas 
sniedz ilgtermiņa ieguvumus, pateicoties 
labākiem savienojumiem un veicinot 
viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 371
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Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atkārtoti norāda, cik nozīmīgi ir 
ad hoc atbalsta pasākumi, kas vērsti uz 
MVU un paredz pienācīgu finansiālo 
atbalstu nākamajā DFS; uzskata, ka 
MVU būtu jāsaņem papildu atbalsts ar 
pieejamu instrumentu starpniecību, kurus 
raksturo ātras, nesarežģītas un MVU 
ērtas procedūras, kā arī administratīvo 
slogu un šķēršļu neesība, nodrošinot 
piekļuvi finansējumam un vajadzīgajai 
likviditātei;

Or. en

Grozījums Nr. 372
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt 
rūpniecības politiku, kas risina daudzu 
ES reģionu demogrāfiskās problēmas, 
veicinot tādas nozares, kas stimulē vietējo 
reģionālo nodarbinātību un piesaista 
jaunu darba ņēmēju paaudzi;

Or. en

Grozījums Nr. 373
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Lina Gálvez Muñoz

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

12.a uzskata, ka Eiropas rūpniecības 
konkurētspējas priekšnoteikums ir jaunu 
un augstāku 2030. gada mērķrādītāju 
pieņemšana Eiropas Savienībā attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
paplašināšanu un energoefektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 374
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b uzsver, ka, pārkārtojot savas 
rūpniecības nozares, ES var nodrošināt 
jaunu impulsu inovācijām un saglabāt 
rūpniecisko ražošanu Eiropā, pārejot pie 
neto nulles SEG emisiju ekonomiku; 
atgādina, ka citām tautsaimniecībām ir 
līdzīgi emisiju samazināšanas mērķi, tādēļ 
pieaug pieprasījums pēc neto nulles 
emisiju produktiem, procesiem un 
tehnoloģijām; uzsver, ka sava iekšējā 
tirgus izmēra dēļ ES arī turpmāk ir jābūt 
vadošajam tirgum un globālam līderim 
inovatīvu un ekoloģiski nekaitīgu 
produktu, ražošanas, pakalpojumu un 
uzņēmumu jomā; norāda, ka ES 
rūpniecības stratēģijai ir Eiropas 
Savienībai jāsniedz iespēja gūt labumu no 
konkurētspējas priekšrocības, esot 
pionierim neto nulles SEG emisiju 
virzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 375
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Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b uzsver, ka ir jāpalielina tirgus 
iespējas un investīcijas Eiropas vērtību 
ķēdēs, kas sekmē zaļo tehnoloģiju 
masveida izvēršanu, produktu ilgtspējā un 
remontējamībā un aprites un 
klimatneitrālu produktu tirgu radīšanā 
saskaņā ar aprites ekonomikas rīcības 
plānu; šajā saistībā atgādina par digitālās 
nozares potenciālu sasniegt Eiropas 
klimatneitrālas ekonomikas mērķi un par 
nepieciešamību samazināt tās oglekļa 
pēdu;

Or. en

Grozījums Nr. 376
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b uzskata, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveicina sociālais dialogs par jaunas 
Eiropas rūpniecības stratēģijas izstrādi, 
nodrošinot pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību un piekļuvi;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu 
patēriņu un pilnībā pārveidojot 
rūpniecības nozares un to vērtības ķēdes;

13. uzskata, ka aprites ekonomikai 
kopā ar nulles piesārņojuma programmu 
ir jābūt Savienības ekonomikas centrā, 
prioritāti piešķirot atkritumu rašanās 
novēršanai un enerģijas un resursu 
patēriņa samazināšanai visās rūpniecības 
nozarēs saistībā ar to produktiem, 
ražošanas procesiem, uzņēmējdarbības 
modeļiem un to vērtības ķēdēm, tādējādi 
sekmējot Savienības ekonomikas 
dematerializāciju un detoksifikāciju un 
samazinot Eiropas atkarību no 
jaunmateriāliem, vienlaikus stimulējot 
inovācijas, jaunu tirgu rašanos un 
milzīgu potenciālu jaunām drošām un 
ilgtspējīgām darbvietām vietējā līmenī un 
it sevišķi MVU; uzsver spēcīgo sinerģiju 
starp klimatrīcību un aprites ekonomiku, 
it sevišķi energoietilpīgās un 
resursietilpīgās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt un dekarbonizēt Savienības 
ekonomiku, samazinot tās enerģijas un 
resursu patēriņu un pilnībā pārveidojot 
rūpniecības nozares un to vērtības ķēdes, 
ar ilgtspējīgiem produktu izstrādes un 
ražošanas procesiem, atkārtotu lietošanu, 
reciklēšanu un preču un resursu remontu; 
šajā saistībā atzinīgi vērtē aprites 
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ekonomikas rīcības plānu; aicina 
Komisiju palielināt stimulus, lai uzlabotu 
resursefektivitāti un reciklēšanu 
rūpnieciskos procesos, celtniecības nozarē 
un galaproduktu patēriņā, kā arī lai 
uzlabotu rūpniecisko atkritumu 
izmantošanu apkurē un dzesēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 379
Maria Spyraki, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes un uzlabojot 
stratēģisko autonomiju saistībā ar 
izejvielām, kas vajadzīgas zaļajā un 
digitālajā pārejā; šajā saistībā uzskata, ka 
nereciklējamu atkritumu un biomasas 
atkritumu izmantošana rūpnieciskos 
procesos var ievērojami palīdzēt 
dekarbonizēt konkrētas nozares; aicina 
Komisiju ātri rīkoties, lai nodrošinātu, ka 
nozarēm ir iespējams plašāk piekļūt šāda 
veida atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes; uzsver, ka, lai 
samazināt nevajadzīgu patēriņu, ir 
vajadzīga pilnvērtīga aprites ekonomika 
nolūkā līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, stiprināt mūsu 
ekonomikas konkurētspēju un saglabāt 
mūsu dabisko vidi; Eiropas aprites 
ekonomikas modelis var būt noderīgs tikai 
tad, ja mums ir kopējs tirgus primāro un 
otrreizējo izejvielu atkārtotai 
izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 381
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, tostarp 
radīt tirgus mazoglekļa un atjaunojamiem 
risinājumiem, kas var aizstāt uz fosilajiem 
kurināmajiem balstītos produktus un 
materiālus, samazinot tās enerģijas un 
resursu patēriņu un pilnībā pārveidojot 
rūpniecības nozares un to vērtības ķēdes; 
atkārtoti norāda, ka nozarēm ir atšķirīgas 
dekarbonizācijas pieejas un sākumpunkti; 
tādēļ aicina Komisiju atzīt nozaru 
specifiku un to iekļaut ekosistēmas pieejā;

Or. en
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Grozījums Nr. 382
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu, 
stimulējot inovācijas un pilnībā 
pārveidojot rūpniecības nozares un to 
vērtības ķēdes ar milzīgu potenciālu radīt 
darbvietas vietējā līmenī; mudina izstrādāt 
jaunas ekodizaina tehnoloģijas un 
risinājumus, lai nepieļautu ietekmi uz 
vidi; uzsver nepieciešamību īstenot jauno 
aprites ekonomikas rīcības plānu un 
mudina uz ilgtspējīgu ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu 
patēriņu un pilnībā pārveidojot 
rūpniecības nozares un to vērtības ķēdes;

13. uzskata, ka aprites principiem ir 
jābūt Savienības ekonomikas 
modernizēšanas centrā, prioritāti piešķirot 
tās enerģijas un resursu vajadzību 
samazināšanai un visu rūpniecības 
nozaru, to ražošanas procesu, 
uzņēmējdarbības modeļu, vērtības ķēžu 
un, visbeidzot, produktu pārveidei; un 
aicina Komisiju noteikt nozaru 
resursefektivitātes mērķrādītājus un 
īstenot uzraudzības un kontroles 
pasākumus, balstoties uz izmērāmiem un 
ticamiem rādītājiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 384
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes; uzsver, ka 
renovācijas vilnis būs vēl viena būtiska 
iespēja daudzām nozarēm un Eiropas 
sabiedrībai tās ekoloģiskajā pārejā, 
pateicoties celtniecības nozares lielai 
daudzkāršojošai un sviras ietekmei uz 
pārējām ekonomikas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes; atzīmē, ka šī pārveide 
būtu jāveic tirgum pašam, nespiežot un 
neapdraudot rūpniecību un iekšējo tirgu; 
uzsver, ka ir jāņem vērā uzņēmumu 
slēgšana un darbvietu zaudēšana 
rūpniecības pārkārtošanas dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes; norāda, ka aprites 
ekonomikai ir būtiska loma izejvielu 
piegādes nodrošināšanā un Savienības 
stratēģiskās autonomijas garantēšanā; 
uzsver, ka negodīga konkurence īpaši 
ietekmē tērauda rūpniecību;

Or. fr

Grozījums Nr. 387
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes; un uzlabojot 
stratēģisko autonomiju saistībā ar 
izejvielām, kas vajadzīgas zaļajā un 
digitālajā pārejā;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Miapetra Kumpula-Natri
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Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes; ES Nozaru viedās 
integrācijas stratēģija ir nozīmīga 
iniciatīva ilgtspējīgai ekonomikas 
atveseļošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Marek Paweł Balt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas resursu patēriņu un 
pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares un 
to vērtības ķēdes; un uzlabojot stratēģisko 
autonomiju saistībā ar izejvielām, kas 
vajadzīgas zaļajā un digitālajā pārejā;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu 

13. uzskata, ka aprites ekonomikai ir 
jābūt modernizētas Savienības 
ekonomikas centrā un ka Savienībai ir 
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patēriņu un pilnībā pārveidojot 
rūpniecības nozares un to vērtības ķēdes;

jāpiešķir prioritāte enerģijas un resursu 
patēriņa samazināšanai un visu 
rūpniecības nozaru, to produktu, 
ražošanas procesu, uzņēmējdarbības 
modeļu un to vērtības ķēžu pārveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazināt tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes ar mērķi šajā 
pārveides posmā nodrošināt pienācīgu 
atbalstu visās tautsaimniecības nozarēs;

Or. it

Grozījums Nr. 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes, ietverot atbildīgu un 
ilgtspējīgu piegādes ķēžu pārvaldību 
Eiropas Savienībā un ārpus tās;

Or. en
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Grozījums Nr. 393
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes; uzlabojot autonomiju 
un energoapgādes drošību digitālajā un 
zaļajā pārejā;

Or. en

Grozījums Nr. 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes; ietverot reciklēšanu 
un atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu 
atkarību no izejvielām;

Or. en

Grozījums Nr. 395
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu 
un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares 
un to vērtības ķēdes;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var 
modernizēt Savienības ekonomiku, 
samazinot tās enerģijas un resursu patēriņu, 
uzlabojot tās stratēģisko autonomiju 
svarīgu izejvielu ziņā un pilnībā 
pārveidojot rūpniecības nozares un to 
vērtības ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 396
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a norāda, ka rūpniecisko procesu 
elektrifikācija un gazifikācija, kuras 
mērķis ir samazināt SEG emisijas, uzliek 
nozarēm lielu finansiālo slogu, jo šajā 
saistībā ir ne tikai jāiegādājas jauna 
tehnika, bet arī jāveic lielas investīcijas 
infrastruktūrā (piemēram, 
elektroenerģijas tīklos, tīkla jaudā, 
kompresoru stacijās), tādēļ tas būtiski 
ietekmē šo nozaru konkurētspēju; tādēļ 
aicina Komisiju izstrādāt plānu, kurā 
būtu detalizēti aprakstīti pasākumi, kas 
jāveic Savienības līmenī, lai nodrošinātu, 
ka tiek mobilizēti atbilstīgi finanšu 
resursi, lai energoietilpīgām nozarēm 
būtu iespējamas vajadzīgās investīcijas 
nolūkā panākt klimatneitrālu ES 
ekonomiku, ietverot priekšlikumu 
proporcionāli palielināt kompensācijas 
mehānismus dalībvalstīm ar dažādiem 
sākumpunktiem un tādu IKP uz 
iedzīvotāju, kas ir zem ES vidējā rādītāja;

Or. en
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Grozījums Nr. 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver Eiropas rūpniecības lielo 
nozīmi, kas tai var būt, aktīvi iesaistoties 
un atbalstot vērienīgus vides un sociālos 
mērķus, tostarp cilvēktiesības; uzskata, 
ka, lai tas izdotos, ES ir jānodrošina 
vispusīgs un obligāts pienācīgas rūpības 
regulējums, lai nozare spētu apzināt, 
novērst, mazināt un uzskaitīt vides un 
sociālos riskus, ietekmi, ļaunprātīgu 
izmantošanu un kaitējumu savās 
iekšzemes un globālajās darbībās, kā arī 
piegādes ķēdēs nolūkā nodrošināt 
skaidrību attiecībā uz obligātajiem 
standartiem un radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 398
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver, ka renovācijas vilnis sniedz 
lielisku iespēju ES celtniecības un 
enerģētikas nozarei, kā arī inovatīviem 
risinājumiem, ja tiks pilnībā ievēroti 
energoefektivitātes un resursu 
efektivitātes principi; aicina Komisiju 
izstrādāt standartus attiecībā uz 
materiāliem un ekodizainu celtniecības 
nozarē, kā arī uz kontroles pasākumiem; 
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uzsver, ka ir nepieciešami klimatneitrāli 
ēku fondi un ka Eiropā ir jāsaskaņo ēku 
ilgtspējas novērtējums, kā arī jādara 
iespējama strukturālu un ilgtspējas 
kritēriju vieglāka integrēšana izstrādes 
procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata, ka būtiska nozīme 
rūpniecības pārkārtošanā ir patērētāju 
paradumiem; tādēļ mudina nodrošināt 
lielāku pārredzamību attiecībā uz 
galaproduktu oglekļa pēdu visā to dzīves 
ciklā, reciklēšanas saturu un sociāli 
taisnīgiem ražošanas procesiem 
patērētājiem; aicina Komisiju novērtēt 
veidus, kā ietekmēt patērētāju paradumus, 
lai tajos ieviestu videi nekaitīgus un 
taisnīgus produktus un tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 400
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a ES būtu jāsekmē jauni viedas, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
avoti un tajos jāiegulda; šajā saistībā tai 
būtu jāatraisa lielā mēra neizmantotais 
potenciāls nodrošināt izaugsmi un 
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darbvietas, kas piemīt radošajām un 
kultūras nozarēm, jo tām ir liela ietekme 
uz tādām jomām kā jauni 
uzņēmējdarbības modeļi, radošums un 
inovācijas, digitalizācija un prasmju 
veidošana;

Or. en

Grozījums Nr. 401
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju noteikt nozarēm 
pielāgotus ES mērķrādītājus attiecībā uz 
resursu efektivitāti un šos mērķus 
papildināt ar vispusīgu pieeju, paredzot 
vispārēju resursu patēriņa samazināšanas 
mērķrādītāju, kas ietvertu konkrētus 
rādītājus, kuri ir jāiekļauj Eiropas 
pusgadā;

Or. en

Grozījums Nr. 402
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver, ka rūpniecības stratēģija 
būtu jāizstrādā saskaņā ar zaļo kursu, 
MVU stratēģiju, Datu stratēģiju un 
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aprites ekonomikas rīcības plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b uzsver videi nekaitīgas mobilitātes 
potenciālu radīt jaunas darbvietas, 
atbalstīt Eiropas rūpniecību un samazināt 
transporta nozares emisijas; aicina vairāk 
ieguldīt ātrgaitas vilcienos un pilsētu 
dzelzceļa tīklu atjaunošanā, kā arī 
sabiedriskajā transportā ar kurināmā 
elementiem un ūdeņradi; uzsver, ka ir 
jāsekmē videi nekaitīga mobilitāte, 
ieguldot labākā infrastruktūrā, piemēram, 
plašākā uzlādes staciju tīklā; uzskata, ka 
plašāks uzlādes staciju tīkls ļaus 
ievērojami ātrāk palielināties 
elektrotransportlīdzekļu tirgum, pozitīvi 
ietekmējot mūsu oglekļa pēdu; tādēļ 
aicina Komisiju iesniegt plaša mēroga 
stratēģiju par elektrotransportlīdzekļu 
ātras uzlādes infrastruktūras ieviešanu, 
lai nodrošinātu, ka patērētāji iegādāsies 
elektrotransportlīdzekļus, jo būs 
pārliecināti par tehnoloģijas potenciālu 
un varēs piekļūt plašam atbilstīgas 
uzlādes infrastruktūras tīklam, un lai 
atbalstītu Eiropā bāzētu transportlīdzekļu 
ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b uzsver kultūras un radošo nozaru 
potenciālu inovāciju veicināšanā, 
sekmējot izmaiņas citās nozarēs un 
stimulējot izgudrojumus un progresu; 
atzīmē, ka inovatīvas ekonomikas nozares 
aizvien vairāk ir atkarīgas no radošuma, 
lai saglabātu savas konkurētspējas 
priekšrocības; turklāt norāda, ka, rodoties 
aizvien sarežģītākiem, radošākiem un 
savstarpēji saistītiem uzņēmējdarbības 
modeļiem, kultūras un radošās nozares 
kļūst par gandrīz ikviena produkta un 
pakalpojuma izšķirošo komponentu; tādēļ 
uzskata, ka Eiropai būtu jābalstās uz 
saviem radošajiem un kultūras aktīviem, 
un aicina Komisiju un dalībvalstis, 
izstrādājot vispusīgu, saskaņotu un 
ilgtermiņa rūpniecības politikas 
programmu, pievērst pienācīgu vērību 
kultūras un radošajām nozarēm, ietverot 
piekļuvi finansējumam un finansējuma 
programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b atgādina par ES 2019. gada 
ģenerālplānu par energoietilpīgu nozaru 
konkurētspējīgu pārkārtošanu, kura 
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pamatā ir pārejas pārvaldība, vienlaikus 
saglabājot Eiropas nozaru konkurētspēju, 
un aicina Komisiju īstenot ieteikumu 
palīdzēt nepieņemt importu no trešām 
valstīm, kas pienācīgi neatbilst vides 
standartiem, un mudināt ES globālos 
tirdzniecības partnerus noteikt augstākus 
klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b ES būtu jāsekmē jauni viedas, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
avoti un tajos jāiegulda; šajā saistībā tai 
būtu jāatraisa lielā mēra neizmantotais 
potenciāls nodrošināt izaugsmi un 
darbvietas, kas piemīt radošajām un 
kultūras nozarēm, jo tām ir liela ietekme 
uz tādām jomām kā jauni 
uzņēmējdarbības modeļi, radošums un 
inovācijas, digitalizācija un prasmju 
veidošana;

Or. en

Grozījums Nr. 407
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Sara Skyttedal, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss
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Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata 
akts ir pirmais solis ceļā uz 
klimatneitralitātes iestrādāšanu Savienības 
tiesību aktos; uzskata, ka ir vajadzīga 
holistiskāka un sistemātiskāka politikas 
sistēma, lai nodrošinātu visu Savienības 
politikas virzienu saskaņotību un 
viendabīgāku pārvaldības pieeju visās 
politikas jomās, veidojot pamatu skaidrai 
un stabilai stratēģijai Eiropas nozarēm un 
nodrošinot vajadzīgo juridisko noteiktību 
un prognozējamību, lai saglabātu 
labvēlīgu vidi nākotnes prasībām 
atbilstošām investīcijām; uzskata, ka 
sekmīgai enerģētikas pārkārtošanai 
Eiropai būs nepieciešams liels daudzums 
mazoglekļa un cenas ziņā pieejamas 
atjaunojamo energoresursu enerģijas, arī 
no trešām valstīm, lai visās nozarēs 
palielinātu energoefektivitāti un atbalstītu 
infrastruktūru; aicina Eiropas Savienībā 
uzsākt stratēģiskas iniciatīvas, kā arī 
enerģētikas politiku, koncentrējot 
uzmanību uz ES ārpolitiku un 
kaimiņattiecību politiku, ietverot 
finansiālu atbalstu ūdeņraža un zaļās 
elektroenerģijas aliansēm ar 
Āfrikas/arābu valstīm; šīs alianses būtu 
jāiekļauj arī tirdzniecības nolīgumos; 
uzsver spēcīgu alianšu nozīmi resursu un 
izejvielu nepietiekamības risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 408
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Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka, ja ir izpildīti atbilstīgi 
regulatīvie, tehnoloģiju un ekonomikas 
nosacījumi, mazemisiju tehnoloģijām un 
ilgtspējīgiem produktiem, procesiem un 
pakalpojumiem visā vērtības ķēdē no 
izejvielām līdz energoietilpīgām nozarēm, 
ražošanas nozarei un rūpniecības 
pakalpojumu nozarei ir ievērojams 
potenciāls vietējos un pasaules tirgos; 
turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata akts ir 
pirmais solis ceļā uz 2030. un 2050. gada 
klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm un nodrošinot 
vajadzīgo juridisko noteiktību 
investoriem, it sevišķi MVU; uzskata, ka 
rūpniecības zaļajai pārkārtošanai ir 
vajadzīgas publiskā sektora un privātās 
investīcijas ilgtspējīgas mobilitātes 
attīstīšanai, rūpniecības un it sevišķi 
enerģētikas dekarbonizēšanai un ēku 
renovācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; uzsver, ka ir jāizveido jauni un 
jāstiprina esošie tirgi un vērtību ķēdes 
mazemisiju tehnoloģijām un produktiem 
Eiropas Savienībā, lai Eiropai 
nodrošinātu līderpozīciju šajā jomās un 
lai panāktu, ka pāreja uz klimatneitralitāti 
ir nozarei, tostarp MVU, iespējams 
scenārijs; turklāt uzskata, ka Eiropas 
Klimata akts ir pirmais solis ceļā uz 
klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju un veicinoša 
sistēma, lai nodrošinātu visu Savienības 
politikas virzienu saskaņotību un 
viendabīgāku pārvaldības pieeju visās 
politikas jomās, veidojot pamatu skaidrai 
un prognozējamai stratēģijai Eiropas 
nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; uzskata, ka konkrētās jomās, 
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Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

piemēram, saistībā ar svarīgām zāļu 
sastāvdaļām, medicīnas ierīcēm un 
metāliem un minerāliem, kas zaļajā un 
digitālajā pārejā ir vajadzīgi lielākos 
apjomos, prioritātei būtu jābūt lielākai 
stratēģiskai autonomijai; turklāt uzskata, 
ka Eiropas Klimata akts ir pirmais solis 
ceļā uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 411
Marek Paweł Balt

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; uzskata, ka konkrētās jomās, 
piemēram, saistībā ar svarīgām zāļu 
sastāvdaļām, medicīnas ierīcēm un 
metāliem un minerāliem, kas zaļajā un 
digitālajā pārejā ir vajadzīgi lielākos 
apjomos, prioritātei būtu jābūt atvērtai 
stratēģiskai autonomijai; turklāt uzskata, 
ka Eiropas Klimata akts ir pirmais solis 
ceļā uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
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virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 412
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos, kā arī ES globālās līderpozīcijās; 
uzskata, ka jaunajā ES rūpniecības 
politikā par stratēģiskām un prioritārām it 
sevišķi būtu jāuzskata atjaunojamo 
energoresursu enerģijas tehnoloģijas; 
turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata akts ir 
pirmais solis ceļā uz klimata mērķrādītāju 
iestrādāšanu Savienības tiesību aktos; 
uzskata, ka ir vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
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14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju un 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām 
un ilgtspējīgiem produktiem, procesiem un 
pakalpojumiem, kas atbalsta stabilu 
Eiropas vērtību ķēdi ar transformatīvām 
un inovatīvām atjaunojamo 
energoresursu un videi nekaitīgām 
tehnoloģijām, no izejvielām līdz 
energoietilpīgām nozarēm, ražošanas 
nozarei un rūpniecības pakalpojumu 
nozarei ir ievērojams potenciāls vietējos un 
pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas 
Klimata akts ir pirmais solis ceļā uz 
klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 414
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
potenciāls vietējos un pasaules tirgos; 
uzskata, ka ir vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
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sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata 
akts ir pirmais solis ceļā uz klimata 
mērķrādītāju iestrādāšanu Savienības 
tiesību aktos, un mudina Komisiju arī 
noteikt rūpniecības mērķrādītājus 
iestrādāšanai Savienības tiesību aktos; 
uzskata, ka ir vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 416
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei, kā arī 
daudziem MMVU, kuri nodarbojas ar 
videi nekaitīgu tehnoloģiju, produktu un 
pakalpojumu izstrādi, ir ievērojams 
potenciāls vietējos un pasaules tirgos; 
turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata akts ir 
pirmais solis ceļā uz klimata mērķrādītāju 
iestrādāšanu Savienības tiesību aktos; 
uzskata, ka ir vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. it

Grozījums Nr. 417
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; uzskata, ka ir vajadzīga arī 
holistiskāka un sistemātiskāka mērķrādītāju 
sistēma, lai nodrošinātu visu Savienības 
politikas virzienu saskaņotību un 
viendabīgāku pārvaldības pieeju visās 
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virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

politikas jomās, veidojot pamatu skaidrai 
un stabilai stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 418
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju, nulles 
emisiju un atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata 
akts ir pirmais solis ceļā uz klimata 
mērķrādītāju iestrādāšanu Savienības 
tiesību aktos; uzskata, ka ir vajadzīga arī 
holistiskāka un sistemātiskāka saistošu 
mērķrādītāju sistēma, lai nodrošinātu visu 
Savienības politikas virzienu saskaņotību 
un viendabīgāku, prognozējamu un 
iekļaujošu pārvaldības pieeju visās 
politikas jomās, veidojot pamatu skaidrai 
un stabilai stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 419
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; turklāt uzskata, ka kopā ar Eiropas 
Klimata aktu vairāk ir vajadzīgs 
nodrošināt visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, lai 
Eiropas nozarēm sniegtu noteiktību un 
prognozējamību, uz ko balstīt lēmumus 
un investīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata 
akts ir pirmais solis ceļā uz klimata 
mērķrādītāju iestrādāšanu Savienības 
tiesību aktos; uzskata, ka ir vajadzīga arī 
holistiskāka un sistemātiskāka mērķrādītāju 
sistēma, lai nodrošinātu visu Savienības 
politikas virzienu saskaņotību un 
viendabīgāku pārvaldības pieeju visās 
politikas jomās, veidojot pamatu skaidrai 
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un stabilai stratēģijai Eiropas nozarēm; 
aicina stingri ievērot Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 421
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju un nulles 
emisiju tehnoloģijām un ilgtspējīgiem 
produktiem, procesiem un pakalpojumiem 
visā vērtības ķēdē no izejvielām līdz 
energoietilpīgām nozarēm, ražošanas 
nozarei un rūpniecības pakalpojumu 
nozarei ir ievērojams potenciāls vietējos un 
pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas 
Klimata akts ir pirmais solis ceļā uz 
klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzsver, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka saistošu mērķrādītāju 
sistēma, lai nodrošinātu visu Savienības 
politikas virzienu saskaņotību un 
viendabīgāku, pārredzamu pārvaldības 
pieeju visās politikas jomās, veidojot 
pamatu skaidrai, prognozējamai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Marc Botenga, Sira Rego
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata 
akts nav pietiekami vērienīgs ar pirmo soli 
ceļā uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju un 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, 
ilgtspējīgiem produktiem, procesiem un 
pakalpojumiem visā vērtības ķēdē no 
izejvielām līdz energoietilpīgām nozarēm, 
ražošanas nozarei un rūpniecības 
pakalpojumu nozarei ir ievērojams 
potenciāls vietējos un pasaules tirgos; 
turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata akts ir 
pirmais solis ceļā uz klimata mērķrādītāju 
iestrādāšanu Savienības tiesību aktos; tāpat 
uzskata, ka ir vajadzīga holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
kas veidotu pamatu skaidrai un stabilai 
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stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

14. uzskata, ka mazemisiju, nulles 
emisiju un atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata 
akts ir pirmais solis ceļā uz klimata 
mērķrādītāju iestrādāšanu Savienības 
tiesību aktos; uzskata, ka ir vajadzīga arī 
holistiskāka un sistemātiskāka mērķrādītāju 
sistēma, lai nodrošinātu visu Savienības 
politikas virzienu saskaņotību un 
viendabīgāku pārvaldības pieeju visās 
politikas jomās, veidojot pamatu skaidrai 
un stabilai stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 425
Gianna Gancia

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 

14. uzskata, ka mazemisiju 
tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, 
procesiem un pakalpojumiem visā vērtības 
ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām 
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nozarēm ir ievērojams potenciāls vietējos 
un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Klimata akts ir pirmais solis ceļā 
uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu 
Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ir 
vajadzīga arī holistiskāka un 
sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas 
virzienu saskaņotību un viendabīgāku 
pārvaldības pieeju visās politikas jomās, 
veidojot pamatu skaidrai un stabilai 
stratēģijai Eiropas nozarēm;

nozarēm, ražošanas nozarei un 
rūpniecības pakalpojumu nozarei ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules 
tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata 
akts ir pirmais solis ceļā uz klimata 
mērķrādītāju iestrādāšanu Savienības 
tiesību aktos; uzskata, ka ir vajadzīga arī 
holistiskāka un sistemātiskāka mērķrādītāju 
sistēma, lai nodrošinātu visu Savienības 
politikas virzienu stratēģisku saskaņotību 
un viendabīgāku pārvaldības pieeju visās 
nozarēs, veidojot pamatu skaidrai un 
stabilai stratēģijai Eiropas nozarēm;

Or. it

Grozījums Nr. 426
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver, ka ir jāpaātrina Eiropas 
Akumulatoru alianses izveide, lai 
izmantotu tās stratēģiskās vērtību ķēdes 
potenciālu, palielinātu inovatīvu vietēji 
ražotu akumulatoru iespējas un 
nodrošinātu Eiropas pievienoto vērtību, 
sekmējot Eiropas autobūves nozares 
konkurētspēju, un atvieglotu pāreju uz 
dekarbonizētu elektroenerģijas sistēmu; 
atzīst, ka Eiropas autobūves nozare ir 
saskārusies ar lejupslīdi un krīzi; uzskata, 
ka ir svarīgi saglabāt un pastiprināt 
saskanīgas un dinamiskas pētniecības, 
ražošanas, rūpniecības vērtības un 
inovācijas ķēdes Eiropas Savienībā, 
koncentrējoties uz transportlīdzekļu 
ražošanu; uzskata, ka autobūves nozares 
konkurētspējas saglabāšana pēc Covid-19 
krīzes būs atkarīga no pozitīvas 
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mijiedarbības cikla nodrošināšanas, kurš 
labvēlīgi ietekmēs inovācijas, 
nodarbinātību, konkurētspēju, veselību, 
vidi un mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 427
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Komisiju atbalstīt 
investīcijas, kuru mērķis ir paplašināt 
transporta infrastruktūru, it sevišķi 
mazoglekļa infrastruktūru, kas, pirmkārt, 
ļautu panākt daudzkāršojošu ietekmi, 
pateicoties pasūtījumiem, kurus saņemtu 
ļoti dažādi dalībnieki — darbuzņēmēji, 
apakšuzņēmēji, piegādātāji un to 
apakšuzņēmēji —, un, otrkārt, 
nodrošinātu ilgtermiņa un ilgtspējīgu 
izaugsmi, papildinot un pilnveidojot 
saiknes starp ES reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 428
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
un kosmiskās aviācijas nozare ir patiešām 
specifiska rūpniecības nozare, kurai tādēļ 
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ir vajadzīgi specifiski politikas virzieni tās 
unikālās būtības dēļ; saskaņā ar Eiropas 
līgumiem uzskata, ka īpašu pasākumu vai 
politikas virzienu īstenošana aizsardzības 
un kosmiskās aviācijas nozarei nedrīkst 
apdraudēt dalībvalstu nacionālās 
privilēģijas attiecībā uz drošību un 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzstāj, ka atjaunojamo 
energoresursu un videi nekaitīgas 
enerģijas avotu plašākai izvēršanai ir 
vajadzīgas atbilstīgas infrastruktūras gan 
valstīs, gan starp valstīm, lai nodrošinātu 
cenas ziņā pieejamu un ilgtspējīgu 
energoapgādi; aicina Komisiju noteikt ES 
mērķrādītājus atjaunojamo energoresursu 
enerģijas energoinfrastruktūras 
izvēršanai, ietverot pasākumus 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
kopienu veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 430
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver nozaru sasaistes potenciālu, 
savstarpēji savienojot tādas enerģijas 
patēriņa nozares kā ēkas, transports un 
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rūpniecība; it sevišķi vērš uzmanību uz 
zaļo ūdeņradi no atjaunojamo 
energoresursu enerģijas avotiem kā veidu, 
lai panāktu labāku nozaru integrēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 431
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, 
Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver automobiļu elektrifikācijas 
potenciālu, ko vajadzētu atbalstīt, 
izmantojot atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, zaļo ūdeņradi un viedo 
uzlādi un atbalstot pētījumus par 
akumulatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 432
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b uzsver, ka saistībā ar Parīzes 
klimata mērķu sasniegšanu Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ir 
centrāls instruments klimatneitralitātes 
panākšanai, izmantojot uz tirgu balstītu 
pieeju, kas nodrošina tehnoloģiju 
neitralitāti, mudinot nozari sasniegt 
politikas mērķus ar visefektīvākajām 
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pieejamajām tehnoloģijām; uzsver, ka 
tādu energoietilpīgu nozaru kā tērauda, 
cementa un ķīmisko vielu nozares 
dekarbonizēšana ir galvenā prioritāte, 
vienlaikus norādot, ka ir jāizvairās no 
oglekļa emisiju pārvirzes, investīciju 
noplūdes un darba vietu pārvirzes; 
atkārtoti norāda, ka šajā saistībā ir 
vajadzīgs, lai būtu neierobežota piekļuve 
cenas ziņā pieejamai 
energoinfrastruktūrai un atbalsta 
infrastruktūrai; aicina Komisiju piešķirt 
prioritāti atbilstīgām investīcijām 
energoinfrastruktūrā, tostarp CC(U)S un 
ūdeņradī, saskaņā ar šo kopu 
dekarbonizēšanas vajadzībām; šajā 
saistībā aicina paplašināt CCS darbību 
jomu, uz ko attiecas ETS direktīva, lai 
iekļautu multimodālo pārvadājumu 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 433
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
14.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.c atzīst kodolenerģijas kā 
mazoglekļa tehnoloģijas nozīmi valstu 
enerģijas veidos ar nosacījumu, ka ir 
pienācīgi paredzēti augstākie drošības 
standarti, kā arī dezekspluatācija, ņemot 
vērā pārrobežu jautājumus; uzskata, ka 
kodolenerģijai var būt liela nozīme 
klimata mērķu sasniegšanā, jo tā nerada 
siltumnīcefekta gāzes un spēj nodrošināt 
arī lielu daļu no elektroenerģijas 
ražošanas Eiropā; tomēr uzskata, ka 
radīto atkritumu dēļ šai enerģijai ir 
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nepieciešama vidēja termiņa un 
ilgtermiņa stratēģija, kas ņem vērā 
tehnoloģisko progresu (lāzeri, 
kodolsintēze utt.), kura mērķis ir uzlabot 
visas nozares ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 434
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt 
ES budžeta izdevumus pasākumiem 
klimata pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei un kodolenerģijai kā enerģētikas 
pārkārtošanas līdzeklim un ūdeņradim kā 
iespējamai transformatīvai tehnoloģijai; 
atzinīgi vērtē tīra ūdeņraža alianses un 
mazoglekļa nozaru alianses izveidi; 
uzsver, ka ir jāpaātrina pētījumi par liela 
mēroga ūdeņraža un videi nekaitīgas 
degvielas ražošanu un oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijām un jāizskata enerģijas 
ģeotermālo avotu potenciālā izmantošana; 
aicina arī lielāku uzmanību pievērst tīkla 
drošībai, infrastruktūrai un tīras un cenas 
ziņā pieejamas enerģijas un izejvielu 
drošai piegādei; aicina ES iestādes, 
dalībvalstis, reģionus, rūpniecības nozari 
un visus pārējos attiecīgos dalībniekus 
sadarboties, lai uzlabotu Eiropas 
energoefektivitāti un izveidotu vadošos 
tirgus tīru tehnoloģiju jomā; aicina 
Padomi palielināt ES budžeta izdevumus 
pasākumiem klimata pārmaiņu jomā; 



AM\1208890LV.docx 65/170 PE653.877v02-00

LV

aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi, ka tiek atbalstīta 
tādu rūpniecības nozaru pārkārtošana, 
kuru gatavais izstrādājums neatbilst 
ekoloģiskās pārejas mērķiem un ka tiek 
labāk izmantota EIB kā Eiropas klimata 
banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu; uzsver, ka 
negodīgai konkurencei it sevišķi ir 
pakļauta tērauda nozare; aicina Komisiju 
paplašināt aizsardzības pasākumus pret 
oglekļa emisiju pārvirzi, tostarp mazām 
un vidējām rūpniecības nozarēm, un pēc 
vajadzības izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu un PTO 
noteikumiem atbilstīgus oglekļa 
izlīdzinājuma līgumus kā veidu, kā ES 
ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 435
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
ekonomikas galvenajām nozarēm, gan 
tām, uz ko attiecas, gan tām, uz kurām 
neattiecas ETS, būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā; 
uzsver nozīmīgo lomu, kāda ir dabasgāzei 
kā ilgtspējīgam un rentablam enerģētikas 
pārkārtošanas līdzeklim un kā tehniskam 
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energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem 
īstenot dekarbonizācijas procesu, kā arī 
izmantot oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu kā veidu, kā ES ražotājus un 
darbvietas aizsargāt pret negodīgu 
starptautisko konkurenci;

priekšnoteikumam jaunu gāzu, t. i., 
biogāzes, biometāna un ūdeņraža, 
izvēršanai; uzsver, ka dabasgāzi un citas 
gāzveida degvielas izmantos kā izejvielu 
rūpniecības nozarē, ņemot vērā, ka 
tuvākajā nākotnē nebūs nevienas citas 
izmantojamas alternatīvas; aicina 
izstrādāt skaidru un stabilu tiesisko 
regulējumu, kas atbalstīs gāzes 
infrastruktūras attīstību un 
modernizēšanu, un uzsver, ka attiecīgās 
investīcijas nedrīkst pakļaut 
diskriminējošai attieksmei ne no ES 
finansējuma perspektīvas, ne no 
taksonomijas perspektīvas; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas turpina 
piešķirt nozarēm, kuras ir pakļautas 
riskam saistībā ar lielu oglekļa emisiju 
pārvirzi, lai turpinātos investīcijas 
inovatīvās vides tehnoloģijās, un ka tiek 
labāk izmantota EIB kā Eiropas klimata 
banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem 
pielāgoties jauniem vides standartiem un 
izmantot oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu kā veidu, kā ES ražotājus un 
darbvietas aizsargāt pret negodīgu 
starptautisko konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 436
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
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mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir konkurētspējīgai bezoglekļa 
elektroenerģijai kā energoietilpīgu nozaru 
svarīgākajam priekšnoteikumam, gāzei kā 
enerģētikas pārkārtošanas līdzeklim un 
ūdeņradim un oglekļa uztveršanai, 
izmantošanai un uzglabāšanai kā 
iespējamai transformatīvai tehnoloģijai; 
aicina arī lielāku uzmanību pievērst tīkla 
drošībai un energoapgādei, kā arī atbalstīt 
mehānismus, lai nodrošinātu 
energoietilpīgu nozaru piekļuvi cenas ziņā 
pieejamai un drošai bezoglekļa 
elektroenerģijai; aicina Padomi palielināt 
ES budžeta izdevumus pasākumiem 
klimata pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu un 
uzlabojumus esošajos oglekļa emisiju 
pārvirzes un tirdzniecības aizsardzības 
pasākumos, lai ES ražotājus un darbvietas 
aizsargātu pret negodīgu starptautisko 
konkurenci; papildus oglekļa 
ievedkorekcijas pasākumam Komisijai 
būtu jāizskata arī citi instrumenti, lai 
atbalstītu Eiropas rūpniecības 
pārkārtošanu nolūkā sasniegt Savienības 
klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 437
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver tīras un ilgtspējīgas 
enerģijas nozīmi pārejā uz tīrām 
tautsaimniecībām, uzsverot 
konkurētspējīgas bezoglekļa 
elektroenerģijas nozīmi Eiropas 
rūpniecības nozarēm; aicina Komisiju 
nodrošināt atbilstīgas investīcijas tīras 
energoinfrastruktūras projektos, 
piemēram, viedajos tīklos, lai apmierināto 
pieaugošās elektrifikācijas prasības, un 
uzsver nozīmīgo lomu, kāda ir gāzei kā 
enerģētikas pārkārtošanas līdzeklim un 
ūdeņradim kā iespējamai transformatīvai 
tehnoloģijai; aicina arī lielāku uzmanību 
pievērst tīkla drošībai un energoapgādei; 
aicina Padomi palielināt ES budžeta 
izdevumus pasākumiem klimata pārmaiņu 
jomā; aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 438
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt 
ES budžeta izdevumus pasākumiem 
klimata pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā 
Eiropas klimata banka, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā veidu, kā 
ES ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

15. uzskata, ka ir jābūt patiesi efektīvai 
Eiropas industriālajai politikai nākotnes 
rūpniecības veidošanā; uzsver nozīmīgo 
lomu, kāda ir gāzei kā enerģētikas 
pārkārtošanas līdzeklim un ūdeņradim kā 
iespējamai transformatīvai tehnoloģijai, lai 
tos izmantotu kā pasākumus ES 
enerģētiskās neatkarības nodrošināšanai; 
aicina arī lielāku uzmanību pievērst tīkla 
drošībai un energoapgādei; aicina EIB 
palielināt finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzēt 
uzņēmumiem virzīties uz ekonomiku, kas 
rada darbvietas un labklājību, kā arī 
izmantot oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu kā veidu, kā ES ražotājus un 
darbvietas aizsargāt pret negodīgu 
starptautisko konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc stabila klimata 
mērķrādītāju regulējuma; uzskata, ka 
visām nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņraža tehnoloģijām kā 
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transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt 
ES budžeta izdevumus pasākumiem 
klimata pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā 
Eiropas klimata banka, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā veidu, kā 
ES ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

svarīgām transformatīvām tehnoloģijām; 
uzsver, ka noturīgs iekšējais enerģijas 
tirgus ir enerģētikas pārkārtošanas 
pamatkomponents; šajā saistībā aicina 
lielāku uzmanību pievērst vieda un digitāla 
elektroenerģijas un gāzes tīkla attīstīšanai, 
kurš pilnībā atbilstu dekarbonizēšanas 
mērķiem, lai stiprinātu iekšējo enerģijas 
tirgu, atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu 
un uzlabotu energoapgādes drošību; 
aicina Komisiju un dalībvalstis 
atjaunošanas un pārveides posmā to 
noteikt kā izdevumu prioritāti; atbalsta 
transnacionālu energotīklu attīstību, kā 
arī efektīvas un ātras lēmumu 
pieņemšanas procedūras, lai to atbalstītu; 
atgādina, ka PTO atbilstīgu starptautisku 
tirgus mehānismu izmantošana var 
palīdzēt rentablā veidā sasniegt ES un 
dalībvalstu klimata mērķus; un iesniegt 
priekšlikumus par valstu enerģijas 
tirdzniecības noteikumu ātru 
saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 440
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt 
ES budžeta izdevumus pasākumiem 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc stabila klimata 
mērķrādītāju regulējuma; uzskata, ka 
visām nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņraža tehnoloģijām kā 
svarīgām transformatīvām tehnoloģijām; 
uzsver, ka noturīga iekšējā enerģijas 
tirgus darbība ir enerģētikas 
pārkārtošanas pamatkomponents; šajā 
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klimata pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā 
Eiropas klimata banka, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā veidu, kā 
ES ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

saistībā aicina lielāku uzmanību pievērst 
vieda un digitāla elektroenerģijas un 
gāzes tīkla attīstīšanai, kurš pilnībā 
atbilstu dekarbonizēšanas mērķiem, lai 
stiprinātu iekšējo enerģijas tirgu, 
atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu un 
uzlabotu energoapgādes drošību; aicina 
Komisiju un dalībvalstis atjaunošanas un 
pārveides posmā to noteikt kā izdevumu 
prioritāti; atbalsta transnacionālu 
energotīklu attīstību, kā arī efektīvas un 
ātras lēmumu pieņemšanas procedūras, 
lai to atbalstītu; atgādina, ka starptautiska 
tirgus mehānisma izmantošana var 
palīdzēt rentablā veidā sasniegt ES un 
dalībvalstu klimata mērķus; un iesniegt 
priekšlikumus par valstu enerģijas 
tirdzniecības noteikumu ātru 
saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 441
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc stabila klimata 
mērķrādītāju regulējuma; uzskata, ka 
visām nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņraža tehnoloģijām kā 
svarīgām transformatīvām tehnoloģijām; 
uzsver, ka noturīgs iekšējais enerģijas 
tirgus ir enerģētikas pārkārtošanas 
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ES budžeta izdevumus pasākumiem 
klimata pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā 
Eiropas klimata banka, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā veidu, kā 
ES ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

pamatkomponents; šajā saistībā aicina 
lielāku uzmanību pievērst vieda un digitāla 
elektroenerģijas un gāzes tīkla attīstīšanai, 
kurš pilnībā atbilstu dekarbonizēšanas 
mērķiem, lai stiprinātu iekšējo enerģijas 
tirgu, atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu 
un uzlabotu energoapgādes drošību; 
aicina Komisiju un dalībvalstis 
atjaunošanas un pārveides posmā to 
noteikt kā izdevumu prioritāti; atbalsta 
transnacionālu energotīklu attīstību, kā 
arī efektīvas un ātras lēmumu 
pieņemšanas procedūras, lai to atbalstītu; 
atgādina, ka starptautisku tirgus 
mehānismu izmantošana var palīdzēt 
rentablā veidā sasniegt ES un dalībvalstu 
klimata mērķus; un iesniegt 
priekšlikumus par valstu enerģijas 
tirdzniecības noteikumu ātru 
saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Salvatore De Meo

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt 
ES budžeta izdevumus pasākumiem 
klimata pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc stabila klimata 
mērķrādītāju regulējuma; uzskata, ka 
visām nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņraža tehnoloģijām kā 
svarīgām transformatīvām tehnoloģijām; 
uzsver, ka noturīgs iekšējais enerģijas 
tirgus ir enerģētikas pārkārtošanas 
pamatkomponents; šajā saistībā aicina 
lielāku uzmanību pievērst vieda un digitāla 
elektroenerģijas un gāzes tīkla attīstīšanai, 
kurš pilnībā atbilstu dekarbonizēšanas 
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un ka tiek labāk izmantota EIB kā 
Eiropas klimata banka, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā veidu, kā 
ES ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

mērķiem, lai stiprinātu iekšējo enerģijas 
tirgu, atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu 
un uzlabotu energoapgādes drošību; 
aicina Komisiju un dalībvalstis 
atjaunošanas un pārveides posmā to 
noteikt kā izdevumu prioritāti; atbalsta 
transnacionālu energotīklu attīstību, kā 
arī efektīvas un ātras lēmumu 
pieņemšanas procedūras, lai to atbalstītu; 
atgādina, ka starptautisku tirgus 
mehānismu izmantošana var palīdzēt 
rentablā veidā sasniegt ES un dalībvalstu 
klimata mērķus; un iesniegt 
priekšlikumus par valstu enerģijas 
tirdzniecības noteikumu ātru 
saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 443
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt 
ES budžeta izdevumus pasākumiem 
klimata pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā 
Eiropas klimata banka, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc mērķrādītāju 
kopuma; uzsver nozīmīgo lomu, kāda ir 
gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Komisiju nodrošināt, 
ka ES subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci un pret tādu produktu un 
pakalpojumu importu, kam ir liela vidiskā 
pēda;
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privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā veidu, kā 
ES ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata un 
rūpniecības rezultātu mērķrādītāju 
kopuma; uzskata, ka visām nozarēm būtu 
jāsniedz taisnīgs un savam emisijas 
samazināšanas potenciālam atbilstīgs 
ieguldījums Savienības klimata mērķu 
sasniegšanā un šajā sakarībā uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda ir gāzei kā 
enerģētikas pārkārtošanas līdzeklim uz 
ierobežotu laikposmu un ūdeņradim, it 
sevišķi zaļajam ūdeņradim, kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei, kā arī cenas pieejamībai; 
aicina Padomi palielināt ES budžeta 
izdevumus pasākumiem klimata pārmaiņu 
jomā līdz vismaz 25 % un vairāk tādām 
programmām kā "Apvārsnis Eiropa"; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielām 
oglekļa emisijām un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
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aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 445
Niels Fuglsang, Mohammed Chahim

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina 
Komisiju ierosināt ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) reformu, lai 
nodrošinātu augstāku cenu par CO2 
kvotām kā veidu, lai veicinātu investīcijas 
zaļajās tehnoloģijās, no kurām daudzas 
ražo ES; aicina arī lielāku uzmanību 
pievērst tīkla drošībai un energoapgādei; 
aicina Padomi palielināt ES budžeta 
izdevumus pasākumiem klimata pārmaiņu 
jomā; aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. en
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Grozījums Nr. 446
Marek Paweł Balt

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir konkurētspējīgai bezoglekļa 
elektroenerģijai kā energoietilpīgu nozaru 
svarīgākajam priekšnoteikumam, gāzei kā 
enerģētikas pārkārtošanas līdzeklim un 
ūdeņradim kā iespējamai transformatīvai 
tehnoloģijai; aicina arī lielāku uzmanību 
pievērst tīkla drošībai un energoapgādei; 
kā arī atbalstīt mehānismus ar mērķi 
nodrošināt energoietilpīgu nozaru 
piekļuvi cenas ziņā pieejamai un drošai 
bezoglekļa elektroenerģijai; aicina Padomi 
palielināt ES budžeta izdevumus 
pasākumiem klimata pārmaiņu jomā; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 447
Aldo Patriciello
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Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai 
un energoapgādei; aicina Padomi 
palielināt ES budžeta izdevumus 
pasākumiem klimata pārmaiņu jomā; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā atgādina, ka ir svarīgi 
nozarēm nodrošināt klimatneitrālu 
enerģiju par globāli konkurētspējīgām 
cenām; šajā saistībā atgādina arī par 
nepieciešamību paātrināt atjaunojamo 
energoresursu kapacitātes attīstību un 
integrēšanuenerģijas veidos un sekmēt 
ūdeņraža ražošanas izvēršanu, balstoties 
uz atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju un tās izmantošanu 
nozarēs, kurās ir grūti samazināt 
emisijas;

aicina Padomi palielināt ES budžeta 
izdevumus pasākumiem klimata pārmaiņu 
jomā līdz vismaz 30 % no budžeta; aicina 
Komisiju nodrošināt, ka ES subsīdijas 
nepiešķir nozarēm ar lielu oglekļa emisiju 
pārvirzi un ka tiek labāk izmantota EIB kā 
Eiropas klimata banka, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā veidu, kā 
ES ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

Or. en



PE653.877v02-00 78/170 AM\1208890LV.docx

LV

Grozījums Nr. 448
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek atbalstīta to nozaru pārveide, 
kuru galaprodukti neatbilst zaļās 
pārkārtošanās mērķiem, un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. fr

Grozījums Nr. 449
Gianna Gancia

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; apzinās, ka šādas 
sistēmas definīcijai ir jēga tikai tad, ja par 
to ir panākta vienošanās ar vistiešāk 
iesaistītajām trešām valstīm; uzskata, ka 
visām nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. it

Grozījums Nr. 450
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes 
rūpniecības veidošanā ir jāvadās pēc 
klimata mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka 
visām nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai ir jābalstās uz 
tiesisko regulējumu, kurā noteikta 
vispārējā emisiju samazinājuma 
trajektorija Savienības 2030. gada klimata 
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Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai 
un energoapgādei; aicina Padomi 
palielināt ES budžeta izdevumus 
pasākumiem klimata pārmaiņu jomā; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

un neto nulles SEG emisiju mērķrādītāju 
virzienā saskaņā ar Parīzes nolīgumu ar 
skaidriem piecgades starpposma 
mērķrādītājiem un rādītājiem; uzskata, ka 
visām nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver, ka Komisijai būtu 
svarīgi izstrādāt konkrētu nozaru pieejas, 
nosakot darbības, kas ir vajadzīgas, lai 
sasniegtu šos mērķus un nodrošinātu 
politikas saskaņotību; uzsver, ka šīs 
klimata pieejas uzlabo ilgtermiņa 
noteiktību un regulatīvo prognozējamību 
investoriem, kā arī funkcionē kā 
vadlīnijas nākotnes politikas darbībām, 
kas savukārt virza nākotnes rūpnieciskos 
un investīciju lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 451
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir pētniecības un tehnoloģiju izstrādes 
stiprināšanai kā būtiskam pārkārtošanos 
sekmējošam aspektam un gāzei kā 
enerģētikas pārkārtošanas līdzeklim, un 
ūdeņradim kā iespējamai transformatīvai 
tehnoloģijai; aicina arī lielāku uzmanību 
pievērst tīkla drošībai un energoapgādei; 
aicina Padomi palielināt ES budžeta 
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nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

izdevumus pasākumiem klimata pārmaiņu 
jomā; aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. it

Grozījums Nr. 452
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā atgādina par 
elektroenerģijas infrastruktūras 
stratēģisko lomu enerģētikas un 
klimatiskajā pārkārtošanā un uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda ir gāzei kā 
enerģētikas pārkārtošanas līdzeklim un 
ūdeņradim kā iespējamai transformatīvai 
tehnoloģijai; aicina arī lielāku uzmanību 
pievērst tīkla drošībai un energoapgādei; 
aicina Padomi palielināt ES budžeta 
izdevumus pasākumiem klimata pārmaiņu 
jomā; aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
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aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 453
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā 
Eiropas klimata banka, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā veidu, kā 
ES ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai ir vajadzīga 
pārvaldības sistēma, lai noteiktu 
mērķrādītājus, paredzētu nozaru ceļvežus, 
uzraudzītu progresu rūpniecības 
pārkārtošanā, it sevišķi izmantojot ES 
taksonomijā un ar taksonomiju saistītos 
obligātos ikgadējos korporatīvajos 
pārskatos noteiktos kritērijus, un 
nodrošinātu politikas saskaņotību; šajā 
nolūkā aicina Komisiju izveidot 
neatkarīgu novērošanas centru nākotnes 
rūpniecības veidošanai; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata un vides mērķu 
sasniegšanā; šajā saistībā aicina Komisiju 
izstrādāt vispārēju stratēģiju ar skaidru 
termiņu progresa izsekošanai; šajā 
sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda ir 
atjaunojamo energoresursu enerģijai un 
atjaunojamo energoresursu ūdeņradim 
rūpniecības nozaru pārkārtošanā uz 
klimatneitrāla ceļa, gāzei kā enerģētikas 
pārkārtošanas līdzeklim un ūdeņradim kā 
iespējamai transformatīvai tehnoloģijai, un 
aicina lielāku uzmanību pievērst tīkla 
drošībai un energoapgādei; aicina Padomi 
palielināt ES budžeta izdevumus 
pasākumiem klimata pārmaiņu jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 454
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā un nodrošināt, ka tiek 
labāk izmantota EIB kā Eiropas klimata 
banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 455
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir energoresursiem, kuri nerada 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, un gāzei kā 
enerģētikas pārkārtošanas līdzeklim, kā arī 
ūdeņradim kā iespējamai transformatīvai 
tehnoloģijai; aicina arī lielāku uzmanību 
pievērst tīkla drošībai un energoapgādei; 
aicina Padomi palielināt ES budžeta 
izdevumus pasākumiem klimata pārmaiņu 
jomā; aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. fr

Grozījums Nr. 456
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
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šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir dekarbonizētai un atjaunojamo 
energoresursu gāzei kā enerģētikas 
pārkārtošanas līdzeklim un tīram 
ūdeņradim, it sevišķi zaļajam ūdeņradim, 
kā iespējamai transformatīvai tehnoloģijai; 
aicina arī lielāku uzmanību pievērst tīkla 
drošībai un energoapgādei; aicina Padomi 
palielināt ES budžeta izdevumus 
pasākumiem klimata pārmaiņu jomā; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 457
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei, īpaši energoietilpīgās 
nozarēs; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
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nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

Or. fr

Grozījums Nr. 458
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai 
un energoapgādei; aicina Padomi 
palielināt ES budžeta izdevumus 
pasākumiem klimata pārmaiņu jomā; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu 
publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanai un pilnīgi ikvienas personas 
iekļaušanai ir vajadzīga spēcīga 
pārvaldības sistēma, kas nosaka 
mērķrādītājus, paredz nozaru ceļvežus par 
rūpniecības pārkārtošanu, uzrauga 
progresu un galu galā nodrošina politikas 
saskaņotību; uzskata, ka visām nozarēm 
būtu jāsniedz ieguldījums Savienības 
klimata mērķu sasniegšanā; tādēļ aicina 
Komisiju noteikt iekļaujošu un 
pārredzamu pārvaldību skaidra ceļveža 
izstrādāšanai attiecībā uz klimata un SEG 
emisiju samazināšanas mērķiem līdz 
2050. gadam ar 2030. un 2040. gada 
starpposma mērķrādītājiem un uz 
relatīvām nozaru pieejām un 
mērķrādītājiem, kas virza rūpniecisko 
pārkārtošanu; turklāt aicina Komisiju 
izveidot neatkarīgu novērošanas centru ar 
ekspertiem, ieinteresētajām personām un 
pilsonisko sabiedrību, lai uzraudzītu un 
ziņotu par rūpniecības nozaru progresu to 
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aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

virzībā uz šādu mērķu sasniegšanu un lai 
ierosinātu pasākumus to rūpniecības 
nozaru trajektorijas koriģēšanai, kuras ir 
novirzījušās no šī ceļa;

Or. en

Grozījums Nr. 459
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas 
līdzeklim un ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu kā 
veidu, kā ES ražotājus un darbvietas 
aizsargāt pret negodīgu starptautisko 
konkurenci;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas 
industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata 
mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām 
nozarēm būtu jāsniedz ieguldījums 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā un 
šajā sakarībā uzsver nozīmīgo lomu, kāda 
ir zaļajam ūdeņradim kā iespējamai 
transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī 
lielāku uzmanību pievērst tīkla drošībai un 
energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir 
nozarēm ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi 
un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas 
klimata banka, lai palielinātu ilgtspējīgu 
finansējumu publiskajam un privātajam 
sektoram un palīdzētu uzņēmumiem īstenot 
dekarbonizācijas procesu, un tādēļ aicina 
Komisiju pieņemt jaunu IP stratēģiju, kas 
veicina ļoti svarīgu vides tehnoloģiju 
pārnesi uz jaunattīstības valstīm, piešķirot 
šādām tehnoloģijām bezmaksas vai 
atvērtas licences;

Or. en

Grozījums Nr. 460
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Salvatore De Meo

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju, neizkropļojot 
konkurenci, paplašināt aizsardzības 
pasākumus pret oglekļa emisiju pārvirzi, 
tostarp mazai un vidējai rūpniecībai, 
nodrošināt rūpnieciskās ražošanas 
attīstību Eiropā un labāk izmantot EIB kā 
Eiropas klimata banku, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī aicina Komisiju pēc 
iespējas ātrāk apsvērt PTO noteikumiem 
un citiem Savienības brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem atbilstīgus oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismus kā veidu, kā 
nodrošināt konkurences vidi ES 
rūpniecības nozarēm, tostarp pakārtotiem 
ražotājiem, balstoties uz rūpīgiem 
ietekmes novērtējumiem; uzsver, ka 
uzlabotam ēku fondam ir vislielākais 
potenciāls sasniegt ES enerģētikas un 
klimata mērķus un ka politika, 
finansējums un inovācijas/digitalizācija ir 
ilgtspējīgas uzbūvētas vides trīs galvenie 
priekšnoteikumi; uzskata, ka ēku 
energoefektivitātes potenciāla 
optimizēšanai būs vajadzīgs gudri 
apvienot esošo politikas virzienu stingru 
īstenošanu, jaunu politikas iniciatīvu 
stingru īstenošanu, lai pakāpeniski 
pārstātu izmantot ēkas ar zemāko 
energoefektivitāti, atbilstīgus 
finansēšanas mehānismus un investīcijas 
inovatīvos risinājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 461
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini
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Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju, neizkropļojot 
konkurenci, paplašināt aizsardzības 
pasākumus pret oglekļa emisiju pārvirzi, 
tostarp mazai un vidējai rūpniecībai, 
nodrošināt rūpnieciskās ražošanas 
attīstību Eiropā un labāk izmantot EIB kā 
Eiropas klimata banku, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī aicina Komisiju pēc 
iespējas ātrāk apsvērt PTO noteikumiem 
un citiem Savienības brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem atbilstīgus oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismus kā veidu, lai 
nodrošinātu konkurences vidi ES 
rūpniecības nozarēm, tostarp pakārtotiem 
ražotājiem, balstoties uz rūpīgiem 
ietekmes novērtējumiem; uzsver, ka 
uzlabotam ēku fondam ir vislielākais 
potenciāls sasniegt ES enerģētikas un 
klimata mērķus un ka politika, 
finansējums un inovācijas/digitalizācija ir 
ilgtspējīgas uzbūvētas vides trīs galvenie 
priekšnoteikumi; uzskata, ka ēku 
energoefektivitātes potenciāla 
optimizēšanai būs vajadzīgs gudri 
apvienot esošo politikas virzienu stingru 
īstenošanu, jaunu politikas iniciatīvu 
stingru īstenošanu, lai pakāpeniski 
pārstātu izmantot ēkas ar zemāko 
energoefektivitāti, atbilstīgus 
finansēšanas mehānismus un investīcijas 
inovatīvos risinājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 462
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
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François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju, neizkropļojot 
konkurenci, paplašināt aizsardzības 
pasākumus pret oglekļa emisiju pārvirzi, 
tostarp mazai un vidējai rūpniecībai, 
nodrošināt rūpnieciskās ražošanas 
attīstību Eiropā un labāk izmantot EIB kā 
Eiropas klimata banku, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un 
privātajam sektoram un palīdzētu 
uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas 
procesu, kā arī aicina Komisiju pēc 
iespējas ātrāk apsvērt PTO noteikumiem 
un citiem Savienības brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem atbilstīgus oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismus kā veidu, lai 
nodrošinātu konkurences vidi ES 
rūpniecības nozarēm, tostarp pakārtotiem 
ražotājiem, balstoties uz rūpīgiem 
ietekmes novērtējumiem; uzsver, ka 
uzlabotam ēku fondam ir vislielākais 
potenciāls sasniegt ES enerģētikas un 
klimata mērķus un ka politika, 
finansējums un inovācijas/digitalizācija ir 
ilgtspējīgas uzbūvētas vides trīs galvenie 
priekšnoteikumi; uzskata, ka ēku 
energoefektivitātes potenciāla 
optimizēšanai būs vajadzīgs gudri 
apvienot esošo politikas virzienu stingru 
īstenošanu, jaunu politikas iniciatīvu 
stingru īstenošanu, lai pakāpeniski 
pārstātu izmantot ēkas ar zemāko 
energoefektivitāti, atbilstīgus 
finansēšanas mehānismus un investīcijas 
inovatīvos risinājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 463
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica
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Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver Eiropas rūpniecības lielo 
nozīmi Eiropas labklājības un 
dekarbonizēšanas nodrošināšanā; turklāt 
uzsver paaugstinātās ražošanas izmaksas, 
ar ko saskaras Eiropas rūpniecība, kas 
ievēro augstus sociālos un vides 
standartus un palīdz panākt 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, kā arī 
uzsver pieaugošo starptautisko 
konkurenci, kuras rezultātā Eiropas tirgos 
nonāk pārmērīgi daudz importētu lētu 
produktu; šajā saistībā mudina Komisiju 
uzlabot un uzturēt efektīvus instrumentus, 
lai nepieļautu oglekļa emisiju pārvirzi un 
vienlaikus novērstu negaidītu papildu 
peļņu, tostarp novērtējot nepieciešamību 
pēc turpmākām bezmaksas kvotām, valsts 
atbalsta netiešu elektroenerģijas izmaksu 
kompensēšanai ETS ietvaros un PTO 
atbilstīgām oglekļa ievedkorekcijām; 
turklāt aicina Komisiju pilnvērtīgi 
izmantot tirdzniecības aizsardzības 
instrumentus un aizsardzības pasākumus, 
kā arī noteikt, ka Parīzes nolīguma un 
SDO darba standartu pilnīga ievērošana 
ir brīvās tirdzniecības nolīgumu 
priekšnoteikums;

Or. en

Grozījums Nr. 464
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju izveidot 
līdzsvarotu neatkarīgu novērošanas 
centru, kurā darbotos attiecīgie eksperti 
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un ieinteresētās personas, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, un 
kura pastāvīgi uzraudzītu atsevišķu 
rūpniecības nozaru progresu klimata 
mērķu, it sevišķi neto nulles SEG emisiju 
mērķa, sasniegšanā un konsultētu 
Komisiju par ES ilgtspējīgas taksonomijas 
piemērošanu, ietverot prioritāru 
infrastruktūru, projektus un 
mērķrādītājus, kā arī ierosinātu uz 
pierādījumiem balstītus, iekļaujošus un 
pārredzamus pasākumus gadījumos, kad 
rūpniecības nozares emisijas nevirzītos 
par noteikto konkrēto trajektoriju;

Or. en

Grozījums Nr. 465
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver to, cik svarīga ir uz zinātni 
un inovāciju balstīta ilgtspējīgas 
izaugsmes programma, kas veicina 
ekonomikas atvērtību un inovācijām 
labvēlīgus tirgus; uzsver, ka tās pamatā 
vajadzētu būt holistiskai pieejai, kam 
vajadzīgs vērienīgs politikas pasākumu 
kopums ar augstāku investīciju līmeni 
(tostarp ārvalstu tiešajām investīcijām) 
pētniecībā un inovācijā un Eiropas 
rūpniecības atjaunošanā gan jaunās un 
daudzsološās nozarēs, gan nobriedušās 
nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen
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Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju vēlreiz izvērtēt un 
pielāgot Eiropas vides tiesību aktus, 
piemēram, Ietekmes uz vidi novērtējuma 
direktīvu 2011/92/ES, lai būtu iespējamas 
un tiktu paātrinātas apstiprināšanas 
procedūras liela mēroga infrastruktūras 
projektiem, kas ir vajadzīgi enerģētikas un 
mobilitātes nozaru sekmīgai 
pārkārtošanai; lai nodrošinātu 
konsekventas politikas veidošanu Eiropas 
līmenī, ņemot vēra jauno zaļo kursu;

Or. en

Grozījums Nr. 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a atgādina, ka Eiropas rūpniecību 
varēs atbalstīt tikai ar efektīvu 
infrastruktūras tīklu; aicina veidot 
ilgtermiņa ieguldījumu politiku 
infrastruktūras nodrošināšanai un 
atjaunošanai, kā arī mazināt 
administratīvos šķēršļus, kuri kavē 
Eiropas tīklu attīstīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 468
Carlo Calenda

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

15.a oglekļneitralitātes mērķa 
sasniegšanai ir vajadzīgas konsekventas 
investīcijas mūsu enerģētikas nozarē; 
mums ir jānodrošina enerģijas cenu 
pieejamība uzņēmumiem un patērētājiem, 
kā arī energoapgādes pastāvīga drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Padomi palielināt 
izdevumus klimata jomā līdz vismaz 40 % 
no ES budžeta un nodrošināt, ka kopējie 
izdevumi atbilst mērķim pakāpeniski 
izbeigt tiešas un netiešas fosilā kurināmā 
subsīdijas;

Or. en

Grozījums Nr. 470
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju gaidāmajā tīra 
ūdeņraža aliansē noteikt vērienīgus 
mērķus, uzmanību koncentrējot uz zaļo 
ūdeņradi no atjaunojamiem 
energoresursu avotiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 471
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzskata, ka uzlabotam ēku fondam 
ir vislielākais potenciāls sasniegt ES 
enerģētikas un klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 472
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzsver, ka ir vajadzīgs liels apjoms 
cenas ziņā pieejamas, drošas un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
nesēju, piemēram, zaļais ūdeņradis, kā arī 
attiecīgā infrastruktūra, lai būtu 
iespējams dekarbonizēt rūpnieciskos 
procesus; tādēļ uzsver, ka ir vajadzīga 
rūpniecības un enerģētikas nozaru viedā 
integrācija; aicina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt atbalstīt atjaunojamo 
energoresursu enerģijas izvēršanu, 
enerģijas uzglabāšanu, elektrotīklus un 
zaļā ūdeņraža ražošanas iekārtas; turklāt 
aicina Komisiju novērtēt Eiropas gāzes 
infrastruktūras gatavību ūdeņradim un 
izstrādāt ceļvedi par ūdeņradi, ietverot 
Eiropas pašreizējo un potenciālo 
kapacitāti ražot zaļo ūdeņradi, 
nepieciešamību importēt zaļo ūdeņradi un 
zilā ūdeņraža kā pārejas molekulas 
nozīmi dekarbonizēšanā, virzoties uz to, 
ka tiks izmantots tikai zaļais ūdeņradis;
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Or. en

Grozījums Nr. 473
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b mudina ātri pakāpeniski beigt 
izmantot fosilos kurināmos un izveidot ļoti 
efektīvu energosistēmu, kas pilnībā 
balstās uz atjaunojamiem 
energoresursiem; atgādina, ka ir svarīgi 
rūpniecības nozarēm nodrošināt 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
pieejamību par globāli konkurētspējīgām 
cenām, un šajā saistībā atgādina, ka ir 
jāatbalsta atjaunojamo energoresursu 
enerģijas masveida ieguve un ražošana 
Savienībā, lai paātrinātu atjaunojamo 
energoresursu kapacitātes attīstību un 
integrēšanu enerģijas veidos un sekmētu 
rūpniecības elektrifikāciju, un, ja tas nav 
iespējams, lai izvērstu ūdeņraža 
risinājumus, kas pilnībā balstās uz 
atjaunojamiem energoresursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzskata, ka ar tradicionāliem 
apdrošināšanas instrumentiem nepietiek, 
lai segtu uzņēmējdarbības pārrāvumu 
zaudējumus un ka ir vajadzīgs vērienīgs 
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ES mēroga risinājums, lai paredzētu un 
pārvaldītu nākotnes pandēmijas vai 
sistēmiskas krīzes negatīvo ietekmi uz 
cilvēkiem, uzņēmumiem un ekonomiku; 
aicina Komisiju strādāt pie regulējuma 
izveides, iesaistot institucionālus 
ieguldītājus, dalībvalstis un ES, lai segtu 
zaudējumus uzņēmējdarbības pārrāvumu 
dēļ, kurus nākotnē varētu izraisīt 
pandēmijas;

Or. en

Grozījums Nr. 475
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzsver, ka ir jāatbalsta integrēti un 
saskaņoti stimuli gan aprites, gan tīrai 
primārai ražošanai un ka ir jāapsver 
jauni mērķrādītāji un plāni vidēja termiņa 
un ilgtermiņa pārveidei saskaņā ar ES 
2030., 2040. un 2050. gada klimata un 
vides mērķiem nolūkā atvieglot 
rūpniecības nozaru pārkārtošanu, 
vienlaikus ņemot vērā reģionu specifiku;

Or. en

Grozījums Nr. 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
subsīdijas nepiešķir nozarēm ar lielu 
oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk 
izmantota EIB kā Eiropas klimata banka, 
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lai palielinātu finansējumu publiskajam 
un privātajam sektoram saskaņā ar 
ilgtspējīgu taksonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
15.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.c aicina Komisiju izskatīt dažādus 
mehānismus, lai ES ražotājus un 
darbvietas aizsargātu pret negodīgu 
starptautisko konkurenci un lai mudinātu 
tirdzniecības partnerus pieņemt 
vērienīgus klimata un vides tiesību aktus; 
šajā saistībā atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu īstenot PTO atbilstīgu oglekļa 
ievedkorekcijas nodokli un attiecīgi aicina 
Komisiju novērtēt, kā būtu iespējams 
izstrādāt emisiju pievienoto nodokli 
(EPN), ko piemērotu galaproduktiem, 
iegūstot naudas līdzekļus no PVN, kuru 
piemēro to ražošanas procesa CO2 
emisijām;

Or. en

Grozījums Nr. 478
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Rezolūcijas priekšlikums
15.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.c uzsver, ka rūpnieciskās ražošanas 
procesu dekarbonizēšanai ir jābūt nozarei 
dzīvotspējīgai uzņēmējdarbībai; ar bažām 
norāda, ka daudzas jau pieejamās tīrās 
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tehnoloģijas un atbalsta infrastruktūra, 
tostarp energoinfrastruktūra, joprojām 
nespēj konkurēt ar oglekļietilpīgām 
tehnoloģijām un enerģiju; mudina 
Komisiju novērtēt un izskatīt jaunus 
veidus, kā risināt minēto problēmu, 
piemēram, oglekļa izlīdzinājuma līgumus, 
rūpnieciskās enerģijas cenas un kvotas 
par tīru un reciklētu bāzes materiālu 
saturu galaproduktos;

Or. en

Grozījums Nr. 479
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.c aicina Padomi palielināt ES 
budžeta izdevumus pasākumiem klimata 
jomā līdz vismaz 50 % apmērā un DFS 
regulā ieviest juridiski saistošus 
aizsardzības pasākumus saskaņā ar 
nekaitēšanas principu, lai pārstātu 
finansēt piesārņojošas nozares un pildītu 
ES juridisko pienākumu saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu, proti, saskaņot finanšu 
plūsmas ar saviem mērķiem un 
pakāpeniski izslēgt fosilo kurināmo 
subsīdijas;

Or. en

Grozījums Nr. 480
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Rezolūcijas priekšlikums
15.d punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.d uzsver, ka sevišķi svarīga ir 
energoietilpīgu nozaru pāreja uz 
klimatneitralitāti; aicina Komisiju 
izstrādāt stratēģiju šo nozaru 
dekarbonizēšanai, kā arī mērķtiecīgus 
atbalsta pasākumus darbvietu zuduma, 
oglekļa emisiju pārvirzes un rūpnīcu 
slēgšanas novēršanai; šajā saistībā 
atzinīgi vērtē paziņoto tīra tērauda 
stratēģiju un ilgtspējīgu ķīmisko vielu 
stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 481
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.d prasa labāk izmantot EIB kā 
Eiropas klimata banku, lai palielinātu 
ilgtspējīgu finansējumu, visām publiskā 
un privātajā sektora nozarēm piemērojot 
ilgtspējīgu taksonomiju; turklāt aicina 
Komisiju ātri izstrādāt "brūno 
taksonomiju" — tādu investīciju 
klasifikāciju, kas ir pretrunā vides 
mērķiem, ievērojot Taksonomijas regulu;

Or. en

Grozījums Nr. 482
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Rezolūcijas priekšlikums
15.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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15.e uzsver valsts atbalsta nozīmi, lai 
atbalstītu rūpniecības dekarbonizāciju un 
digitalizāciju; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
valsts atbalsta pamatnostādņu 
pārskatīšanu, ko plānots veikt 2021. gadā; 
uzskata, ka saistībā ar šo pārskatīšanu 
Komisijai būtu jāpatur prātā globāla 
līmeņa izkropļojumi un tas, ka ES ir 
jāsaglabā konkurētspēja attiecībā pret 
valstīm, kuras savu konkurētspēju 
nodrošina ar lielām valsts atbalsta 
summām; mudina Komisiju pārskatīšanas 
laikā precizēt IPCEI nosacījumus, tostarp 
rūpniecības un enerģētikas pārkārtošanas 
projektiem jaunās un esošās ražotnēs;

Or. en

Grozījums Nr. 483
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.e uzskata, ka visi esošie oglekļa 
emisiju pārvirzes pasākumi būtu jāaizstāj 
ar politikas virzieniem un instrumentiem, 
kas internalizē visas ar SEG emisijām 
saistītās izmaksas; šajā saistībā atzinīgi 
vērtē Komisijas apņemšanos izveidot PTO 
atbilstīgu oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu saistībā ar plašāku stratēģiju 
attiecībā uz konkurētspējīgu 
dekarbonizētu ES ekonomiku, kas saglabā 
ES klimata mērķus, vienlaikus 
starptautiskajā tirdzniecībā nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 
uzsver, ka tam jābūt esošo ETS pasākumu 
alternatīvai, nevis papildinājumam;

Or. en
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Grozījums Nr. 484
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga

Rezolūcijas priekšlikums
15.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.f aicina nodrošināt mērķtiecīgu 
finansējuma plūsmu ēku energosistēmu 
atjaunošanai, lai ar vajadzīgajiem 
līdzekļiem atveseļošanas plāna ietvaros 
sekmētu plānoto "renovācijas vilni"; 
uzsver, ka gaidāmajā priekšlikumā par 
renovācijas vilni un dalībvalstu 
pienākumā izstrādāt ilgtermiņa 
stratēģijas, lai iegūtu ļoti energoefektīvu 
un dekarbonizētu ēku fondu, nedalīta 
prioritāte būtu jāpiešķir 
energoefektivitātes prioritātes principam, 
tādējādi paātrinot padziļinātas renovācijas 
un uz fosilajiem kurināmiem balstītu un 
neefektīvu apkures un dzesēšanas sistēmu 
nomaiņu; uzsver, ka integrētas 
padziļinātas renovācijas programmas, kas 
ietver visu kopienu vai rajonu, var izvērst 
ar mazākām izmaksām un ātrāk, ja tās 
organizē saskaņā ar konkrētu modeli, it 
sevišķi pateicoties apjomradītiem 
ietaupījumiem, 3D tehnoloģijām un 
pusfabrikāta materiāliem; norāda, ka 
MVU nodrošina 70 % no pievienotās 
vērtības celtniecības nozarē un nodarbina 
vairāk nekā 90 % no darba ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 485
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
15.f punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.f uzsver, ka divkāršajā pārejā ir 
maksimāli jāiekļauj Eiropas rūpniecības 
nozaru darbinieki; turklāt uzsver, ka 
augstākas pakāpes dekarbonizācijai un 
digitalizācijai ir vajadzīgas jaunas 
prasmes; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
Prasmju programmas Eiropai 
atjaunināšanu; mudina Komisiju politisko 
procesu gaitā risināt dialogu ar 
iedzīvotājiem un arodbiedrībām par 
rūpniecības pārkārtošanu; uzskata, ka 
Eiropas klimata pakts ir nozīmīgs solis 
šajā virzienā un ka šāds pakts būtu 
jāizstrādā arī attiecībā uz Eiropas 
rūpniecības nākotni;

Or. en

Grozījums Nr. 486
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
Marc Botenga

Rezolūcijas priekšlikums
15.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.g uzsver, ka ir vajadzīgs īpašs ES 
līmeņa ēku renovācijas fonds, kura rīcībā 
ir budžeta resursi un cilvēkresursi, lai 
sniegtu tehnisko palīdzību un sadarbotos 
ar galvenajiem valsts partneriem; lai 
padziļinātu un paātrinātu renovācijas 
Eiropā, tādējādi aizsargājot un radot 
darbvietas celtniecības nozarē un 
paātrinot inovāciju apguvi ēku 
renovācijas vērtību ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 487
Michael Bloss
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Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
15.h punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.h atkārtoti norāda, ka atjaunojamo 
energoresursu nozarēm jābūt svarīgai 
nozīmei atveseļošanas posmā, radot 
jaunas, vietējas un videi nekaitīgas 
darbvietas pakārtotajās nozarēs (projektu 
izstrāde, uzstādīšana utt.) un veicinot 
aprīkojuma, it sevišķi vēja un saules 
tehnoloģiju, ražošanu; aicina Komisiju 
saistībā ar gaidāmo renovācijas vilni 
ierosināt 2030. gada Eiropas mēroga 
75 miljonu jumta saules enerģijas paneļu 
programmu, paredzot obligātu saules 
enerģijas paneļu uzstādīšanu sabiedriskās 
ēkās; uzsver, ka gaidāmajām 
atveseļošanas programmām ir 
jānodrošina dotācijas, aizdevumi un 
nodokļu atvieglojumi, lai MVU un 
komerciālas un rūpnieciskas ēkas 
investētu saules enerģijas iegūšanā un 
uzkrāšanā, lai likvidētu valsts līmeņa 
šķēršļus, kas kavē jumta saules enerģijas 
paneļu uzstādīšanu, un lai tiktu parakstīti 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas iegādes līgumi;

Or. en

Grozījums Nr. 488
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
15.i punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.i norāda, ka sekmīgai pārejai uz 
neto nulles SEG emisiju ekonomiku 
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izšķiroša nozīme ir energoefektivitātei, 
enerģijas ietaupījumiem un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas tehnoloģijām; 
uzsver, ka visās ekonomikas nozarēs ir 
vajadzīga izmaksu ziņā konkurētspējīgas 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
kapacitātes liela mēroga izvēršana; atzīst, 
ka ES ir 40 % no visas pasaules 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
patentiem, taču tai arī turpmāk ir 
jāsaglabā līderpozīcija transformatīvu 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 
jomā; šajā saistībā uzsver, ka ir jāizstrādā 
stingra rūpniecības politika attiecībā uz 
atjaunojamiem energoresursiem, ietverot 
gan piedāvājuma, gan pieprasījuma 
politikas virzienus un darot iespējamu 
atjaunojamo energoresursu nozares 
integrēšanu, kam ir izšķiroša nozīme, lai 
nodrošinātu Eiropas ilgtermiņa 
energoapgādes drošību, līderpozīcijas 
tehnoloģiju jomā un stratēģisko 
autonomiju; mudina atjaunojamo 
energoresursu enerģijas tehnoloģijas atzīt 
par būtisku stratēģisku vērtību ķēdi, proti, 
par svarīgu rūpniecības ekosistēmu, un 
par atbilstīgām finansējuma saņemšanai 
no Stratēģisko investīciju mehānisma, kā 
arī mudina tās pienācīgi iekļaut 
gaidāmajā rūpniecības forumā;

Or. en

Grozījums Nr. 489
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.j punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.j norāda, ka procesu sildīšana un 
dzesēšana ir viens no būtiskākajiem 
enerģijas patēriņiem rūpniecības nozarē; 
uzsver, ka, lai paātrinātu centienus 
rūpniecībā samazināt SEG emisijas, ir 
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pilnībā jāizmanto rūpnieciskās sildīšanas 
un dzesēšanas energoefektivitātes 
potenciāls ar plašāku un uz 
atjaunojamiem energoresursiem balstītu 
elektrifikāciju, siltumsūkņiem, 
rūpniecības kopu labāku izmantošanu un 
simbiozēm, kas piedāvā ievērojamu 
samazināšanas potenciālu daudzās 
nozarēs, tostarp tekstilizstrādājumu, 
ķīmisko vielu, pārtikas apstrādes un 
mehānismu jomā; prasa izmēģinājuma un 
pētniecības un izstrādes līdzekļos piešķirt 
prioritāti inovācijām zemas temperatūras 
procesos;

Or. en

Grozījums Nr. 490
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.k punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.k aicina Komisiju izstrādāt Eiropas 
stratēģiju par atjaunojamo energoresursu 
un resursefektīvu un energoefektīvu 
tehnoloģiju eksportu;

Or. en

Grozījums Nr. 491
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.l punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.l uzsver, ka tagad ir jāveido pamats 
Eiropas nulles emisiju mobilitātes 
nozarei, kas spēj nodrošināt pieaugošo 
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pieprasījumu pēc iekšdedzes dzinēju 
alternatīvām un pēc uzlādes 
infrastruktūras automobiļiem, 
autofurgoniem, autobusiem un kravas 
automobiļiem, kā arī sekmēt dzelzceļa un 
nulles emisiju sabiedriskā transporta 
nozari; uzsver, ka tas būs jāpapildina ar 
pārkvalifikācijas programmām, piedāvājot 
jaunas karjeras iespējas darba ņēmējiem, 
kas pamet darbu uz fosilajiem 
kurināmajiem balstītā transporta nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 492
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
15.m punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.m uzstāj, ka uz atjaunojamiem 
energoresursiem balstīta elektrifikācija ir 
izmaksu ziņā efektīvs un tehniski 
iespējams veids, kā pāriet uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju un pakāpeniski 
izslēgt fosilos kurināmos, papildinot 
energoefektivitātes prioritātes principus 
kā rūpniecības pārkārtošanas galvenos 
virzītājspēkus; atzīst, ka gadījumos, kad 
tas nav iespējams, piemēram, dažu 
svarīgu energoietilpīgu nozaru, tādu kā 
tērauda, cementa vai ķīmisko vielu 
nozares, dekarbonizēšanā, šo nozaru 
procesu emisijas var palīdzēt samazināt 
zaļais ūdeņradis ar nosacījumu, ka tas 
pilnībā balstās uz atjaunojamiem 
energoresursiem; atzīst, ka šobrīd 
ūdeņraža ražošana ir dārga un resursi ir 
ierobežoti; pauž dziļas bažas par to, ka 
šobrīd 95 % no ūdeņraža ražošanas 
balstās uz fosilajiem kurināmajiem; tādēļ 
uzsver, ka Eiropas rūpniecības politikai ir 
jāveicina atjaunojamo energoresursu 
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elektroenerģijas maksimāla izmantošana, 
papildu pētījumi un izmēģinājuma 
projekti par jaunas paaudzes ūdeņraža 
aktīviem, kas 100 % balstās uz 
atjaunojamiem energoresursiem (izņemot 
elektriskās krāsnis), kā arī elektrolīzeri, 
kuri ir būtiska tehnoloģija, ar ko ES 
varētu ieņemt tehnoloģisku līderpozīciju; 
uzsver, ka, tā kā ūdeņraža ražošanai ir 
vajadzīgs milzīgs daudzums enerģijas, tā 
izmantošana būtu jāparedz nozarēm, 
kurās tehnoloģisku vai ekonomisku 
apsvērumu dēļ nav iespējama tieša 
elektrifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 493
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
15.n punkts(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.n norāda, ka resursu ierobežotības, 
jaudas uzkrāšanas trūkuma, tādu 
neatrisinātu problēmu kā augstās 
izmaksas, lietderības koeficienta 
samazināšanās un vides risku dēļ oglekļa 
dioksīda uztveršana un uzglabāšana 
(CCS) nav iespējama pieeja, ja ES vēlas 
ātri attīstīt atjaunojamo energoresursu 
enerģiju un energoefektīvu ekonomiku 
saskaņā ar ES klimata mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 494
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
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15.o punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.o aicina Komisiju atveseļošanas 
laikā atbilstīgu uzmanību pievērst 
kultūras un radošajām nozarēm; 
atgādina, ka šīs nozares ir vienas no tām, 
kuras krīze skārusi vissmagāk, taču 
parasti šīs nozares ir stratēģisks Eiropas 
aktīvs un nodrošina ievērojamu 
ekonomikas izaugsmi un darbvietas, 
veidojot 5,3 % no ES IKP un tieši vai 
netieši nodarbinot vairāk nekā 
12 miljonus eiropiešu;

Or. en

Grozījums Nr. 495
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.p punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.p aicina Komisiju, izstrādājot 
ilgtspējīgu ķīmisko vielu stratēģiju, 
novērtēt SEG samazināšanas pieejas 
ķīmisko vielu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 496
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.q punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.q atbalsta Komisijas plānus 
sagatavot tiesību aktu priekšlikumu, lai 
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nodrošinātu drošu, aprites un ilgtspējīgu 
akumulatoru vērtību ķēdi visiem 
akumulatoriem, un sagaida, ka šajā 
priekšlikumā būs ekodizaina pasākumi, 
atkārtotas lietošanas un reciklēšanas 
mērķrādītāji un ilgtspējīga izejvielu 
ieguve, tostarp sociāli un ekoloģiski 
atbildīga izejvielu ieguve; uzsver, ka 
Eiropā ir jāizveido spēcīga un ilgtspējīga 
akumulatoru un uzkrāšanas kopa;

Or. en

Grozījums Nr. 497
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi 
izstrādāts Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisms, tostarp Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds, būtu svarīgs 
ekonomikas instruments, lai veicinātu šo 
pārkārtošanos un sasniegtu vērienīgus 
mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, 
tostarp papildu budžeta resursi, būs 
galvenais elements Eiropas zaļā kursa 
veiksmīgā īstenošanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 498
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, 
vienlaikus pievēršoties sociālajai ietekmei; 
uzsver, ka stabils šā instrumenta 
finansējums, tostarp papildu budžeta 
resursi, būs galvenais elements Eiropas 
zaļā kursa veiksmīgā īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta godīga, 
iekļaujoša un taisnīga pārkārtošanās un 
jānovērš sociālā un ekonomiskā 
nevienlīdzība, ne tikai jānodrošina 
pārkvalifikācija un darbvietas jaunās 
ekonomikas nozarēs; uzskata, ka labi 
izstrādāts Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisms (TPM), tostarp Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds, ir svarīgs ekonomikas 
instruments, lai veicinātu šo pārkārtošanos, 
nodrošinātu iespējas pārkārtošanās 
reģioniem un sasniegtu vērienīgus mērķus 
klimata jomā; prasa no TPM izslēgt 
jebkādas investīcijas fosilajos 
kurināmajos un līdzekļus nodrošināt tikai 
tad, ja dalībvalsts līmeņa tiesību aktos ir 
noteikts efektīvs un saistošs fosilo 
kurināmo pakāpeniskas izslēgšanas plāns, 
kas atbilst mērķim ierobežot globālās 
temperatūras paaugstināšanos 1,5 °C 
apmērā virs pirmsindustriālā līmeņa 
uzsver, ka, lai nodrošinātu iekļaujošāku 
pārkārtošanu, ir jāparedz visu vietējo 
ieinteresēto personu, tostarp pilsoniskās 
sabiedrības un kopienas pārstāvju, 
līdzdalība taisnīgas pārkārtošanas plānu 
sagatavošanā un īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 499
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, lai neviens netiktu atstāts 
novārtā, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
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pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

vērienīgus mērķus klimata jomā; lai 
garantētu iekļaujošāku pārkārtošanos, ir 
jāparedz visu vietējo ieinteresēto personu, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības un 
kopienas pārstāvju, līdzdalība taisnīgas 
pārkārtošanās plānu izstrādes posmā, un 
TPM būtu arī jāizslēdz jebkādas 
investīcijas fosilajos kurināmajos (ietverot 
dabasgāzi un visas no fosilajiem 
kurināmajiem iegūtās gāzes); vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 500
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, it 
sevišķi Taisnīgas pārkārtošanās fonds, 
kopā ar citiem atbalsta mehānismiem, 
piemēram, Modernizācijas fondu un ES 
ETS direktīvas solidaritātes kopumu, kas 
būtu proporcionāli jāpalielina līdz 
jaunajam 2030. gada emisiju 
samazināšanas mērķrādītājam, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties ekonomikas, sociālajai un 
energoapgādes drošības ietekmei; uzsver, 
ka stabils šā instrumenta finansējums, 
tostarp papildu budžeta resursi un pielāgoti 
risinājumi, kurus īstenojušas dalībvalstis 
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un kuri atspoguļo valstu un reģionālas 
atšķirības, būs galvenais elements ES 
klimata un enerģētikas politikas 
īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta godīga, 
iekļaujoša, sociāli pieņemama un taisnīga 
pārkārtošanās, nevienu neatstājot novārtā, 
un uzskata, ka labi izstrādāts Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisms, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu svarīgs 
ekonomikas instruments, lai veicinātu šo 
pārkārtošanos un sasniegtu vērienīgus 
mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; šajā 
saistībā uzsver, ka taisnīgas 
pārkārtošanās plānu izstrādē ir 
jānodrošina dažādu vietējo ieinteresēto 
personu iekļaujoša līdzdalība; turklāt 
uzsver, ka stabils šā instrumenta 
finansējums, tostarp papildu budžeta 
resursi un jebkādu investīciju izslēgšana 
fosilajiem kurināmajiem (ietverot 
dabasgāzi un visas fosilajiem 
kurināmajiem iegūtās gāzes), būs galvenie 
elementi Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 502
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
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16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būs 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
ievērojami papildu budžeta resursi, būs 
galvenais elements Eiropas zaļā kursa 
veiksmīgā īstenošanā; tomēr norāda, ka 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms viens 
pats nespēj nodrošināt pietiekamus 
finansējuma līdzekļus sekmīgai 
pārkārtošanai, kas nevienu neatstāj 
novārtā; tādēļ noteikti mudina Komisiju 
un dalībvalstis nodrošināt papildu 
finansējuma līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 503
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, 
vienlaikus pievēršoties sociālajai ietekmei; 
uzsver, ka stabils šā instrumenta 
finansējums, tostarp papildu budžeta 
resursi, būs galvenais elements Eiropas 

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
klimatneitralitāti, vienlaikus pievēršoties 
sociālajai ietekmei; uzsver, ka stabils šā 
instrumenta finansējums, tostarp papildu 
budžeta resursi un godīga un vienlīdzīga 
finansiālā atbalsta sadalīšana starp 
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zaļā kursa veiksmīgā īstenošanā; visskartākajiem reģioniem, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
Taisnīgas pārkārtošanās fonda 
pārskatīšanu nākamās paaudzes ES 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 504
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā; uzsver sociālā dialoga lomu un 
visu sociālo partneru aktīvas iesaistīšanas 
nozīmi, novērtējot pārkārtošanās ietekmi 
uz sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 505
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
šajā saistībā nozīmīgas ir investīcijas tīrās 
tehnoloģijās, lai atbalstītu reģionālo 
tautsaimniecību ilgtermiņa ekonomisko 
attīstību; uzsver, ka stabils šā instrumenta 
finansējums, tostarp papildu budžeta 
resursi, būs galvenais elements Eiropas 
zaļā kursa veiksmīgā īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, 
būtu svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp īpašs pārkārtošanās fonds, ir 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
Taisnīgas pārkārtošanās fonda 
palielināšanu Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta kontekstā;

Or. fr

Grozījums Nr. 507
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Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, būs galvenais 
elements Eiropas zaļā kursa veiksmīgā 
īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, vienlaikus 
pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka 
stabils šā instrumenta finansējums, tostarp 
papildu budžeta resursi, piemēram, 
finanšu vai saskaņota 25 % minimālā 
faktiskā nodokļu likme lieliem 
daudznacionāliem uzņēmumiem, būs 
galvenais elements Eiropas zaļā kursa 
veiksmīgā īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 508
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, 
vienlaikus pievēršoties sociālajai ietekmei; 
uzsver, ka stabils šā instrumenta 
finansējums, tostarp papildu budžeta 
resursi, būs galvenais elements Eiropas 
zaļā kursa veiksmīgā īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
izvairītos no darbvietu zaudēšanas un 
saglabātu teritoriālo ekonomikas 
konkurētspēju; uzsver, ka stabils šā 
instrumenta finansējums būs galvenais 
elements tā veiksmīgā īstenošanā;
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Or. en

Grozījums Nr. 509
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
vērienīgus mērķus klimata jomā, 
vienlaikus pievēršoties sociālajai ietekmei; 
uzsver, ka stabils šā instrumenta 
finansējums, tostarp papildu budžeta 
resursi, būs galvenais elements Eiropas 
zaļā kursa veiksmīgā īstenošanā;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga 
pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, 
tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu 
svarīgs ekonomikas instruments, lai 
veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu 
klimatneitralitāti, vienlaikus pievēršoties 
sociālajai ietekmei; atzinīgi vērtē 
priekšlikumu par 40 miljardiem EUR, jo 
tas būs stabils šā instrumenta finansējums 
kā galvenais elements Eiropas zaļā kursa 
veiksmīgā īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atgādina, ka Eiropadomes 
secinājumos par paziņojumu par Eiropas 
zaļo kursu un šajā paziņojumā ir noteikts, 
ka oglekļietilpīgas nozares un 
energoietilpīgas rūpniecības nozares ir 
neaizstājamas, lai nodrošinātu būtiskas 
vērtību ķēdes, un ka tādēļ ir jāparedz 
atbilstīgs regulējums, kas ļautu pārkārtot 
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šīs nozares, un tas nozīmē CO2 emisiju 
neitralitātes panākšanu ar integrētu 
attīstību, nevis pārstrukturizāciju; 
Eiropadomes secinājumos kopā ar 
paziņojumu par Eiropas zaļo kursu ir arī 
apzināti vairāki pasākumi, kas ievērojami 
palīdzētu sasniegt šo mērķi, ja tos 
izstrādātu tieši energoietilpīgām 
rūpniecības nozarēm un īstenotu visus 
kopā; šie mērķtiecīgie pasākumi būtu 
jāapvieno "energoietilpīgu rūpniecības 
nozaru pārkārtošanas kopumā", lai tos 
integrētu visās īstenošanas iniciatīvās un 
tiesību aktos, kas attiecas uz zaļo kursu 
un atveseļošanas plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 511
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Komisiju izstrādāt "ES 
klimata kalkulatoru" (EKK) ar ES 
rūpniecību saistītiem materiāliem, 
produktiem un pakalpojumiem; uzsver, ka 
EKK būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi datiem, kas sniedz 
skaidru un uzticamu priekšstatu par 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) pēdu saistībā 
ar rūpnieciskām darbībām; uzsver, ka 
šāda "holistiska pieeja" darītu iespējamu 
ar ES iedzīvotāju, nozaru un MVU rīcību 
saistītu pozitīvu ietekmi; uzsver, ka šīs 
koncepcijas pamatā ir jābūt aprites un 
dzīves cikla ekonomikas principiem, lai 
veicinātu pieprasījumu pēc klimatam 
nekaitīgām precēm, kuras "izgatavotas 
Eiropā", stiprinot ES celtniecības nozares 
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konkurētspēju; ierosina Komisijai, veicot 
SEG emisiju aplēses, izmantot jau 
zināmās zinātniskās metodes, piemēram, 
iedvesmojoties no tās "produktu vidiskās 
pēdas";

Or. en

Grozījums Nr. 512
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka rūpniecības politikā ir 
svarīgi iekļaut reģionālo dimensiju, jo 
starp reģioniem pastāv noturīgas 
ekonomiskās atšķirības, kuras 
koronavīrusa krīzes ietekmē varētu 
padziļināties; lai risinātu situācijas 
pasliktināšanos reģionos, reģionālo 
atveseļošanas plānu ietvaros ir jāizstrādā 
ilgtspējīgas pārkārtošanas stratēģijas un 
ekonomikas atveseļošanas programmas ir 
jāapvieno ar aktīvām darba tirgus 
programmām; aicina Komisiju cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai izstrādātu 
vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes 
par darba tirgū vajadzīgajām prasmēm;

Or. en

Grozījums Nr. 513
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka ir jāpalielina 
pētniecības, izstrādes un inovāciju 
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izdevumi kā galvenais elements divkāršas 
pārkārtošanas panākšanā, stratēģiskās 
autonomijas uzlabošanā un ilgtermiņa 
konkurētspējas palielināšanā; aicina 
dalībvalstis īstenot apņemšanos 3 % no 
IKP ieguldīt pētniecībā un inovācijās; 
uzsver svarīgu pamattehnoloģiju nozīmi 
kritiski svarīgas tehnoloģiskās kapacitātes 
veidošanā Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 514
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Komisiju turpināt stiprināt 
Eiropas mazoglekļa ražošanu 
energoietilpīgās (piemēram, ķīmisko vielu, 
tērauda, cementa, krāsaino metālu) 
nozarēs, vienlaikus cenšoties īstenot 
aprites ekonomikas rīcības plānu II, kā 
arī aicina Komisiju palīdzēt nepieņemt 
importu no oglekļietilpīgākiem reģioniem 
un mudināt ES globālos tirdzniecības 
partnerus noteikt augstākus klimata 
mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 515
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a jauns punkts. uzsver rūpniecības 
politikas reģionālās dimensijas nozīmi; 
pastāv risks, ka koronavīrusa krīze 
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padziļinās jau esošās reģionu atšķirības; 
reģionālajos atveseļošanas plānos ir 
jāizklāsta pārkārtošanas stratēģijas, 
apvienojot atveseļošanas programmas ar 
aktīvām darba tirgus programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 516
Maria Spyraki, Tom Berendsen

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b uzskata, ka energoietilpīgu nozaru 
sekmīgā dekarbonizēšanā svarīga nozīme 
būs atbilstīga ūdeņraža un CO2 
transportēšanas tīkla izveidei; aicina 
Komisiju savās gaidāmajās iniciatīvās par 
nozaru integrāciju rūpīgi novērtēt 
rūpniecības enerģijas vajadzības un TEN-
E regulas pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 517
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Rezolūcijas priekšlikums
16.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.c uzskata, ka ES būtu jāveicina 
pilnvērtīga aprites un dzīves cikla pieeja 
attiecībā uz rūpniecības dekarbonizēšanu, 
ietverot gan izmantošanu ražošanai, gan 
dzīves cikla beigas līdz reciklēšanai; 
aicina Komisiju šo pieeju ievērot politikas 
veidošanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 518
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas 
un ražojumus;

17. uzsver, ka ir jāpalielina 
pētniecības, izstrādes un inovāciju 
izdevumi kā galvenais elements divkāršas 
pārkārtošanas panākšanā, stratēģiskās 
autonomijas uzlabošanā un ilgtermiņa 
konkurētspējas palielināšanā; aicina 
dalībvalstis īstenot apņemšanos 3 % no 
IKP ieguldīt pētniecībā un inovācijās; 
uzsver svarīgu pamattehnoloģiju nozīmi 
kritiski svarīgas tehnoloģiskās kapacitātes 
veidošanā Eiropas Savienībā; atgādina 
Komisijai, ka daudzas no tehnoloģijām, 
kas ir vajadzīgas dekarbonizēšanas un 
digitalizācijas progresam, joprojām ir 
jāizstrādā; aicina Komisiju pielāgot 
programmu "Apvārsnis Eiropa" un savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izstrādei, izvēršanai un 
tirdzniecībai Savienībā, nodrošinot riska 
finansējumu agrīna posma tehnoloģijām un 
izstrādājot agrīnas vērtības ķēdes, lai 
atbalstītu pirmās komerciālās tehnoloģijas 
un ražojumus, tostarp enerģētikas 
pārkārtošanai; uzskata, ka, lai panāktu 
noturīgu un nākotnes izaicinājumiem 
atbilstīgu Eiropas rūpniecību, rūpniecības 
stratēģijai būtu jāparedz jauna piegādes 
ķēde, it sevišķi tādām kritiski svarīgām 
tehnoloģijām un materiāliem, kas 
vajadzīgi enerģētikas pārkārtošanas 
īstenošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju par 
resursefektivitātes un energoefektivitātes 
principiem un attiecīgi sekmēt ekoloģiski 
ilgtspējīgu transformatīvu tehnoloģiju 
izvēršanu un tirdzniecību Savienībā, 
nodrošinot finansējuma instrumentus 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās aprites, nulles 
emisiju un atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, procesus un ražojumus; šajā 
saistībā uzsver, ka ir svarīgi godīgi sadalīt 
šos finanšu resursus ne tikai valstu 
starpā, bet arī to reģionu starpā, it sevišķi 
reģioniem ar zemu industrializācijas un 
inovācijas rādītāju;

Or. en

Grozījums Nr. 520
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus; atgādina Komisijai, ka 
daudzas no tehnoloģijām, kas ir 
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vajadzīgas dekarbonizēšanas un 
digitalizācijas progresam, joprojām ir 
jāizstrādā; aicina Komisiju pielāgot 
programmu "Apvārsnis Eiropa" un 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izstrādei, izvēršanai un 
tirdzniecībai Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 521
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, lai novērstu plaisu starp 
inovācijām un izvēršanu tirgū, nodrošinot 
riska finansējumu agrīna posma 
tehnoloģijām, demonstrējumu projektiem 
un izstrādājot agrīnas vērtības ķēdes, lai 
atbalstītu pirmās komerciālās 
klimatneitrālās tehnoloģijas un ražojumus; 
mudina Komisiju un dalībvalstis izveidot 
vienotos kontaktpunktus, kas spētu sniegt 
informāciju par finansējuma iespējām 
transformatīvu tehnoloģiju 
rūpnieciskajiem demonstrējumu 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 522
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Lina 
Gálvez Muñoz

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus; uzskata, ka Eiropas 
rūpniecības stratēģijai būtu jāparedz 
sistēma un mērķrādītāji virzībai uz zaļu 
un digitālu ekonomiku, uz kuru 
rūpniecība var paļauties, kad tā plāno 
savas investīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 523
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, 
Niels Fuglsang

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus; uzskata, ka riska finansējumu 
vajadzētu izmantot arī, lai atbalstītu ES 
investīcijas atjaunojamo energoresursu 
enerģijas projektos, kas trešās valstīs 
izvērš ES izgatavotu aprīkojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 524
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
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Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus, kā arī atbalstot pētniecības 
infrastruktūras izstrādi, it sevišķi 
dalībvalstīs, kurās šajā saistībā ir 
nepieciešami uzlabojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 525
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas 
un ražojumus;

17. aicina Komisiju galvenokārt 
koncentrēt savu rūpniecības stratēģiju uz 
energoefektivitāti un resursefektivitāti un 
uz ekoloģiski ilgtspējīgu transformatīvu 
tehnoloģiju tirdzniecības veicināšanu 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās nulles emisiju un aprites 
tehnoloģijas, ražojumus, procesus un 
pakalpojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 526
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās un 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas 
un ražojumus, it sevišķi ar jauno 
Stratēģisko investīciju mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 527
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas 
un ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas, 
ražojumus un digitālos pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
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17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu 
pirmās komerciālās klimatneitrālās 
tehnoloģijas un ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai Savienībā, 
nodrošinot kvalitatīvus sabiedriskus 
izpētes un izstrādes politikas virzienus, lai 
atbalstītu gan medicīnas, gan 
klimatneitrālās tehnoloģijas un ražojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 529
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās un 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas 
un ražojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 530
Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
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tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot finansējuma 
instrumentus agrīna posma tehnoloģijām 
un izstrādājot agrīnas vērtības ķēdes, lai 
atbalstītu pirmās komerciālās 
klimatneitrālās un atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas un ražojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot riska finansējumu 
agrīna posma tehnoloģijām un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

17. aicina Komisiju pielāgot savu 
rūpniecības stratēģiju transformatīvu 
tehnoloģiju izvēršanai un tirdzniecībai 
Savienībā, nodrošinot tām riska 
finansējumu agrīnā posmā un izstrādājot 
agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās 
komerciālās klimatneitrālās tehnoloģijas un 
ražojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 532
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a uzsver, ka Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju var atbalstīt tikai ar 
efektīvu infrastruktūras tīklu; aicina 
izstrādāt ilgtermiņa investīciju politiku, lai 
aprīkotu un atjaunotu infrastruktūru un 
samazinātu administratīvos šķēršļus, kas 
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kavē Eiropas tīklu progresu; aicina 
nodrošināt papildu finansējumu Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentam, lai veicinātu investīcijas 
elektroenerģijas infrastruktūrā, 
savstarpējos savienojumos, digitalizācijā 
un viedajos tīklos; uzsver, ka ir jāpaātrina 
kopīgu interešu projekti (KIP) un pēc 
iespējas ātrāk jāpārskata Eiropas 
Enerģētikas tīklu (TEN-E) regula; it 
sevišķi gaidāmajā TEN-E pārskatīšanā 
Komisijai būtu investīcijas ēku, tostarp 
sabiedrisko ēku, renovācijā jāatzīst par 
KIP;

Or. en

Grozījums Nr. 533
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Komisiju nodrošināt 
dalībvalstīm saskaņotu ES mēroga pieeju, 
lai motivētu un atbalstītu investīcijas 
nulles emisiju ražošanas procesos un 
konkrētu tehnoloģiju shēmās, kas būtu 
pieejamas dažādu rūpniecības nozaru 
dalībniekiem un ko piešķirtu saskaņā ar 
atklātu un pārredzamu procedūru, lai 
sekmētu investīcijas gadījumos, kad 
paredzamie atmaksas periodi pārsniedz 
nozares standartus un kad investīcijas nav 
iespējams atgūt no tirgiem vai nevar 
piemērot citam vērtību ķēdes posmam; 
uzsver, ka šādi instrumenti netraucē valsts 
atbalstam un ir atkarīgi no tā, vai 
uzņēmumi pieņem ticamu plānu par SEG 
emisiju samazināšanu līdz nullei;

Or. en
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Grozījums Nr. 534
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Komisiju ar Mazās 
uzņēmējdarbības akta atjaunošanu atgūt 
tā garu, izmantojot iniciatīvas, kuru 
mērķis jo īpaši ir atbalstīt 
mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus, 
kuri veido vairāk nekā 99 % no Eiropas 
ražošanas struktūras. Uz MVU attiecinātā 
tā sauktā "viena pieeja visiem" iniciatīva 
neveicina MMVU piemērotu pieeju, un 
daudzo pasākumu paplašināšana līdz 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu ir vēl 
vairāk atklājusi šo plaisu. Atbalstā 
MMVU ir jāietver arī atbalsts tā 
saucamajam inovāciju pieaugumam, kas 
der šāda veida uzņēmumu kvalifikācijai;

Or. it

Grozījums Nr. 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Komisiju atdzīvināt Mazās 
uzņēmējdarbības akta koncepciju, 
izmantojot iniciatīvas, kas it sevišķi 
vērstas uz atbalsta sniegšanu 
mikrouzņēmumiem un maziem 
uzņēmumiem, kuri nodrošina vairāk nekā 
99 % no Eiropas ražošanas jaudas; pauž 
bažas par to, ka "universālā risinājuma" 
iniciatīvas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem nav labvēlīgas ne 
mikrouzņēmumiem, ne MVU un ka 
daudzu no šiem pasākumiem 
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paplašināšana, lai iekļautu uzņēmumus 
ar vidēji lielu kapitālu, ir vēl vairāk 
saasinājusi šo plaisu; uzsver, ka 
mikrouzņēmumi un MVU ir jāatbalsta, 
arī sekmējot papildu inovācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 536
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Komisiju atdzīvināt Mazās 
uzņēmējdarbības akta koncepciju, 
izmantojot iniciatīvas, kas it sevišķi 
vērstas uz atbalsta sniegšanu 
mikrouzņēmumiem un maziem 
uzņēmumiem, jo "universāla risinājuma" 
pasākumi nereti nenodrošina atbilstīgu 
pieeju mikrouzņēmumiem un MVU; 
uzskata, ka ad hoc atbalsta pasākumi būs 
jāvērš uz MVU, izvairoties no 
birokrātiskiem šķēršļiem un nodrošinot, 
lai uzņēmumu rīcībā ar efektīvu un 
pieejamu instrumentu starpniecību, kurus 
raksturo ātras, vienkāršas un MVU 
draudzīgas procedūras, nonāk vajadzīgā 
likviditāte;

Or. en

Grozījums Nr. 537
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.b prasa Komisijai apsvērt "oglekļa 
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izlīdzinājuma līgumus" (OIL), kurus 
parakstītu pēc konkursa procedūras 
veikšanas un kuri izlīdzinātu CO2 
pašreizējās cenas un CO2 novēršanas 
faktisko izmaksu starpību, ar ko 
uzņēmumi saskaras, investējot jaunos 
procesos un tehnoloģijās; prasa Komisijai 
noteikt tehnoloģiju kritērijus, kuri 
projektiem ir jāsasniedz, lai tos uzskatītu 
par atbilstīgiem neto nulles SEG emisiju 
mērķim; uzskata, ka no OIL izrietošās 
izmaksas varētu refinansēt ar klimata 
ieguldījumu, ko pievieno saistītajiem 
nozares produktiem, piemērojot to gan 
iekšzemes, gan importētiem produktiem, 
lai nodrošinātu izmaksu taisnīgu 
sadalījumu un garantētu, ka investīcijas 
tehnoloģijās, kuras nerada SEG emisijas, 
atmaksājas uzreiz un ka netiek pieļauti 
īstermiņa konkurētspējas ierobežojumi 
salīdzinājumā ar valstīm bez attiecīgām 
CO2 cenām;

Or. en

Grozījums Nr. 538
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.b uzsver, ka Eiropā ir jāatbalsta 
akumulatoru ražošana un metāla 
reciklēšana; uzsver, ka rūpniecības 
stratēģija ir jāsaskaņo ar gaidāmo 
Komisijas iniciatīvu par akumulatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 539
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
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Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka Savienībai ir vajadzīga 
inovatīva rūpniecības stratēģija, kas 
paātrina mūsu nozaru un MVU, tostarp 
tradicionālo nozaru un MVU, 
digitalizāciju, uzlabo ES rūpniecības 
kapacitāti svarīgas digitālās 
infrastruktūras jomā un stiprina digitālo 
un datu tirgu; uzskata, ka Savienībai ir 
jāatbalsta uzņēmumi to zinātības un 
apmācības automatizēšanā un 
digitalizēšanā, kā arī jāpalīdz tiem investēt 
digitālā aprīkojumā (aparatūrā un 
programmatūrā); uzsver programmas 
"Digitālā Eiropa" nozīmi; tā ir 
programma, kuras mērķis ir uzlabot MVU 
digitālās spējas un paātrināt 
pamattehnoloģiju un jaunu tehnoloģiju 
pieņemšanu rūpniecības nozarēs; mudina 
visā ES izveidot digitālo inovāciju 
centrus; aicina Komisiju cita starpā 
investēt datu ekonomikā, mākslīgajā 
intelektā, viedajā ražošanā, mobilitātē, 
superdatošanā, mākoņdatošanā, kvantu 
tehnoloģijā, noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos 5G un 6G elektronisko sakaru 
tīklos, blokķēdēs, robotikā, akumulatoros 
un satelīta internetā; tādēļ šajā sakarībā 
aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt 
5G kiberdrošības pasākumu kopumā 
ieteikto attiecīgo svarīgāko pasākumu 
savlaicīgu īstenošanu un it sevišķi 
attiecīgos gadījumos piemērot atbilstīgus 
ierobežojumus attiecībā uz augsta riska 
piegādātājiem, kas nodrošina aktīvus, 
kuri ES koordinētajos riska novērtējumos 
ir atzīti par ļoti svarīgiem un jutīgiem, 
izvērtēt, cik efektīvas ir līdzfinansētās 
valsts nodokļu kredītu sistēmas, kas varētu, 
jo īpaši attiecībā uz MVU, papildināt vai 
aizstāt tradicionālo atbalstu, ko sniedz 
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dotāciju veidā atbilstoši pieprasījumam vai 
rīkojot konkursus; uzsver Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un 
Kohēzijas fonda (KF) nozīmi darbvietu 
radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā un aicina 
šos fondus vairāk koncentrēt uz 
pētniecību un inovācijām un tos labāk 
sasaistīt ar programmu "Apvārsnis 
Eiropa" un programmu "Digitālā 
Eiropa";

Or. en

Grozījums Nr. 540
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību, paātrinot digitālo 
risinājumu izplatīšanu; šajā saistībā 
uzsver kultūras un radošo nozaru 
izšķirošo nozīmi; aicina Komisiju cita 
starpā investēt datu ekonomikā, mākslīgajā 
intelektā, viedajā ražošanā, lietu internetā 
(IoT), kvantu skaitļošanā, mobilitātē un 
noturīgos un drošos ātrdarbīgos 
savienojumos un 5G elektronisko sakaru 
tīklos; uzsver rūpniecības instrumentu 
nozīmi programmas "Apvārsnis Eiropa" 
un programmas "Digitālā Eiropa" 
ietvaros, ietverot publiskā un privātā 
sektora partnerības, t. i., veselības 
aprūpes, digitālajā, enerģētikas un 
transporta jomā, kas palīdz piesaistīt 
publiskā un privātā sektora investīcijas; 



AM\1208890LV.docx 137/170 PE653.877v02-00

LV

attīstības atbalstīšanā; tādēļ uzskata, ka ir ļoti svarīgi palielināt 
programmas "Apvārsnis Eiropa" budžetu 
un ka Eiropas Inovācijas padome (EIP) 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūts (EIT) sniegs būtisku atbalstu, it 
sevišķi MVU un jaunuzņēmumiem, lai tie 
varētu piekļūt finansējumam un 
paplašināties; uzsver, ka ir svarīgi, lai 
Eiropas Reģionālais attīstības fonds 
(ERAF) un Kohēzijas fonds (KF) tiktu 
vairāk vērsti uz pētniecību un inovācijām 
un labāk sasaistīti ar programmas 
"Apvārsnis Eiropa", kā arī to nozīmi 
darbvietu radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā; atgādina 
par Parlamenta aicinājumu nodrošināt 
120 miljardus EUR programmai 
"Apvārsnis Eiropa", lai programma 
varētu pievērsties visām savām 
prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 541
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 

18. uzsver, ka digitālajām 
tehnoloģijām ir izšķiroša nozīme jaunā 
zaļā kursa ilgtspējas mērķu sasniegšanā, 
bet ka tās ir saistītas arī ar riskiem gan 
cilvēkiem, gan videi un ka šie riski nav vēl 
pilnībā izpētīti; uzskata, ka ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību, digitalizācija 
atbalstītu un nekavētu pāreju uz 
klimatneitrālu ekonomiku; tādēļ aicina 
Komisiju nodrošināt, lai ES rūpniecības 
nozaru digitālā pārkārtošana ir ES 
enerģētikas un klimata mērķu rīcībā, un 
attiecīgi plānot finanšu investīcijas; šajā 
saistībā aicina Komisiju cita starpā investēt 
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fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

datu ekonomikā, mākslīgajā intelektā, 
viedajā ražošanā, elektromobilitātē un 
noturīgos un drošos ātrdarbīgos 
elektronisko sakaru tīklos; šajā sakarībā 
aicina Komisiju izvērtēt, cik efektīvas ir 
līdzfinansētās valsts nodokļu kredītu 
sistēmas, kas varētu, jo īpaši attiecībā uz 
MVU, papildināt vai aizstāt tradicionālo 
atbalstu, ko sniedz dotāciju veidā atbilstoši 
pieprasījumam vai rīkojot konkursus; 
uzsver Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) nozīmi 
darbvietu radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; 
tādēļ šajā sakarībā aicina dalībvalstis un 
Komisiju nodrošināt 5G kiberdrošības 
pasākumu kopumā ieteikto attiecīgo 
svarīgāko pasākumu savlaicīgu 
īstenošanu un it sevišķi attiecīgos 
gadījumos piemērot atbilstīgus 
ierobežojumus attiecībā uz augsta riska 
piegādātājiem, kas nodrošina aktīvus, 
kuri ES koordinētajos riska novērtējumos 
ir atzīti par ļoti svarīgiem un jutīgiem, 
izvērtēt, cik efektīvas ir līdzfinansētās 
valsts nodokļu kredītu sistēmas, kas varētu, 
jo īpaši attiecībā uz MVU, papildināt vai 
aizstāt tradicionālo atbalstu, ko sniedz 
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dotāciju veidā atbilstoši pieprasījumam vai 
rīkojot konkursus; uzsver programmas 
"Digitālā Eiropa" nozīmi; tā ir 
programma, kuras mērķis ir uzlabot MVU 
digitālās spējas un paātrināt 
pamattehnoloģiju un jaunu tehnoloģiju, 
kā arī jaunas prakses pieņemšanu 
rūpniecības nozarēs; uzsver Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un 
Kohēzijas fonda (KF) nozīmi darbvietu 
radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; 
tādēļ šajā sakarībā aicina dalībvalstis un 
Komisiju nodrošināt 5G kiberdrošības 
pasākumu kopumā ieteikto attiecīgo 
svarīgāko pasākumu savlaicīgu 
īstenošanu un it sevišķi attiecīgos 
gadījumos piemērot atbilstīgus 
ierobežojumus attiecībā uz augsta riska 
piegādātājiem, kas nodrošina aktīvus, 
kuri ES koordinētajos riska novērtējumos 
ir atzīti par ļoti svarīgiem un jutīgiem, 
izvērtēt, cik efektīvas ir līdzfinansētās 
valsts nodokļu kredītu sistēmas, kas varētu, 
jo īpaši attiecībā uz MVU, papildināt vai 
aizstāt tradicionālo atbalstu, ko sniedz 
dotāciju veidā atbilstoši pieprasījumam vai 
rīkojot konkursus; uzsver Eiropas 
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Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un 
Kohēzijas fonda (KF) nozīmi darbvietu 
radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 544
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos, 
īpašu uzmanību pievēršot sieviešu 
līdzdalības sekmēšanai, jo šīs ir jomas, 
kurās sievietes joprojām nav pietiekami 
pārstāvētas; šajā sakarībā aicina Komisiju 
izvērtēt, cik efektīvas ir līdzfinansētās 
valsts nodokļu kredītu sistēmas, kas varētu, 
jo īpaši attiecībā uz MVU, papildināt vai 
aizstāt tradicionālo atbalstu, ko sniedz 
dotāciju veidā atbilstoši pieprasījumam vai 
rīkojot konkursus; uzsver Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu (ESI 
fondi) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā, kā arī Eiropas 
darba ņēmēju prasmju uzlabošanā un 
mazo un vidējo uzņēmumu kapacitātes 
vairošanā, lai tie spētu sekmīgi realizēt 
divkāršās pārkārtošanas un lai neviens 
netiktu atstāts novārtā;

Or. en
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Grozījums Nr. 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; uzsver, ka 
digitalizācija prasa arī rūpniecības nozaru 
dalībnieku piekļuvi 5G un konkrēti — 
joslas platuma rezervēšanu rūpniecības 
vajadzībām; aicina Komisiju cita starpā 
investēt datu ekonomikā, mākslīgajā 
intelektā, viedajā ražošanā, mobilitātē un 
noturīgos un drošos ātrdarbīgos 
elektronisko sakaru tīklos; šajā sakarībā 
aicina Komisiju izvērtēt, cik efektīvas ir 
līdzfinansētās valsts nodokļu kredītu 
sistēmas, kas varētu, jo īpaši attiecībā uz 
MVU, papildināt vai aizstāt tradicionālo 
atbalstu, ko sniedz dotāciju veidā atbilstoši 
pieprasījumam vai rīkojot konkursus; 
uzsver Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) nozīmi 
darbvietu radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 546
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību un MVU; aicina 
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cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

Komisiju cita starpā investēt datu 
ekonomikā, mākslīgajā intelektā, 
radošumā, viedajā ražošanā, viedajos 
tīklos, mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes, ilgtspējīgas 
attīstības un izglītības un apmācības 
sistēmu modernizēšanas un uzlabošanas 
atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 547
Christian Ehler

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; šajā saistībā 
uzsver kultūras un radošo nozaru 
izšķirošo nozīmi un aicina Komisiju cita 
starpā investēt datu ekonomikā, mākslīgajā 
intelektā, viedajā ražošanā, 
elektromobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
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ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 548
Marc Botenga, Sira Rego
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; bet ar skartās 
nodarbinātības aizsardzības politikas 
virzieniem; aicina Komisiju cita starpā 
investēt datu ekonomikā, mākslīgajā 
intelektā, viedajā ražošanā, mobilitātē un 
noturīgos un drošos ātrdarbīgos 
elektronisko sakaru tīklos; šajā sakarībā 
aicina Komisiju izvērtēt, cik efektīvas ir 
līdzfinansētās valsts nodokļu kredītu 
sistēmas, kas varētu, jo īpaši attiecībā uz 
MVU, papildināt vai aizstāt tradicionālo 
atbalstu, ko sniedz dotāciju veidā atbilstoši 
pieprasījumam vai rīkojot konkursus; 
uzsver Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) nozīmi 
kvalitatīvu darbvietu radīšanas, apmācības, 
algu, uzņēmējdarbības attīstības, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 549
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē, programmatūras inženierijā, 
programmatūras tehnoloģijā un noturīgos 
un drošos ātrdarbīgos elektronisko sakaru 
tīklos; šajā sakarībā aicina Komisiju 
izvērtēt, cik efektīvas ir līdzfinansētās 
valsts nodokļu kredītu sistēmas, kas varētu, 
jo īpaši attiecībā uz MVU, papildināt vai 
aizstāt tradicionālo atbalstu, ko sniedz 
dotāciju veidā atbilstoši pieprasījumam vai 
rīkojot konkursus; uzsver Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un 
Kohēzijas fonda (KF) nozīmi darbvietu 
radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 550
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē, efektīvās labklājības un 
veselības aprūpes sistēmās un noturīgos un 
drošos ātrdarbīgos elektronisko sakaru 
tīklos; šajā sakarībā aicina Komisiju 
izvērtēt, cik efektīvas ir līdzfinansētās 
valsts nodokļu kredītu sistēmas, kas varētu, 
jo īpaši attiecībā uz MVU, papildināt vai 
aizstāt tradicionālo atbalstu, ko sniedz 
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konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

dotāciju veidā atbilstoši pieprasījumam vai 
rīkojot konkursus; uzsver Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un 
Kohēzijas fonda (KF) nozīmi darbvietu 
radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 551
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka Savienības rūpniecību, 
tostarp tradicionālo rūpniecību, 
digitalizācija ir prioritāte; aicina Komisiju 
cita starpā atbalstīt datu ekonomiku, 
antropocentrisku mākslīgo intelektu, 
viedo ražošanu, mobilitāti un ātrdarbīgus 
elektronisko sakaru tīklus, kas ir noturīgi 
un droši; šajā saistībā aicina Komisiju 
izvērtēt, cik efektīvas ir līdzfinansētās 
valsts nodokļu kredītu sistēmas, kas varētu, 
jo īpaši attiecībā uz MVU, papildināt vai 
aizstāt tradicionālo atbalstu, ko sniedz 
dotāciju veidā atbilstoši pieprasījumam vai 
rīkojot konkursus; uzsver Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un 
Kohēzijas fonda (KF) nozīmi darbvietu 
radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskas ilgtspējīgas 
attīstības un labklājības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi kvalitatīvu darbvietu 
radīšanas, apmācības, algu, 
uzņēmējdarbības attīstības, ekonomiskās 
izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības 
atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, mobilitātē un 
noturīgos un drošos ātrdarbīgos 
elektronisko sakaru tīklos; šajā sakarībā 
aicina Komisiju izvērtēt, cik efektīvas ir 
līdzfinansētās valsts nodokļu kredītu 
sistēmas, kas varētu, jo īpaši attiecībā uz 
MVU, papildināt vai aizstāt tradicionālo 
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tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

atbalstu, ko sniedz dotāciju veidā atbilstoši 
pieprasījumam; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, kiberdrošībā, viedajā 
ražošanā, mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 555
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
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18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos un drošos 
ātrdarbīgos elektronisko sakaru tīklos; šajā 
sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik 
efektīvas ir līdzfinansētās valsts nodokļu 
kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju 
veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 
fonda (KF) nozīmi darbvietu radīšanas, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības atbalstīšanā;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp 
tradicionālo rūpniecību; aicina Komisiju 
cita starpā investēt datu ekonomikā, 
mākslīgajā intelektā, viedajā ražošanā, 
mobilitātē un noturīgos, cenas ziņā 
pieejamos un drošos ātrdarbīgos 
elektronisko sakaru tīklos; šajā sakarībā 
aicina Komisiju izvērtēt, cik efektīvas ir 
līdzfinansētās valsts nodokļu kredītu 
sistēmas, kas varētu, jo īpaši attiecībā uz 
MVU, papildināt vai aizstāt tradicionālo 
atbalstu, ko sniedz dotāciju veidā atbilstoši 
pieprasījumam vai rīkojot konkursus; 
uzsver Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) nozīmi 
darbvietu radīšanas, uzņēmējdarbības 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 556
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, 
Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick 
Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka ES rūpniecības 
konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā 
funkcionējoša preču un pakalpojumu 
vienotā tirgus; uzsver, ka Komisijai, 
pārskatot prioritāšu kopumu, ir jāapsver, 
kā padziļināt vienoto tirgu un novērst 
pastāvošos regulatīvos un neregulatīvos 
iekšējā tirgus šķēršļus, ko rada 
ierobežojoši un sarežģīti valstu noteikumi, 
ierobežotas administratīvās spējas un 
nepilnīga ES noteikumu transponēšana, 
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kā arī to neatbilstoša izpilde; uzsver, cik 
svarīga ir elastīgāka un pārredzamāka 
iekšējā tirgus pārvaldība, veicot 
efektīvāku salīdzinošo izvērtēšanu, lai 
apzinātu un novērstu šķēršļus un 
neatbilstību, uzlabojot uzraudzības un 
izpildes instrumentus, piemēram, iekšējā 
tirgus rezultātu apkopojumu, lai labāk 
atspoguļotu tirgus realitāti, un stiprinot 
SOLVIT tīklu;

Or. en

Grozījums Nr. 557
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver digitālās nozares būtisko 
nozīmi, palīdzot pārkārtot rūpniecības 
nozari, proti, gan piedāvājot tīras 
tehnoloģijas risinājumus, gan optimizējot 
rūpnieciskos procesus un pēc iespējas 
samazinot rūpniecības ietekmi uz vidi; 
ņemot vērā ar IKT saistīto lielo enerģijas 
un resursu patēriņu, prasa Komisijai 
novērtēt digitālu risinājumu masveida 
izstrādes ietekmi uz vidi un digitālo 
tehnoloģiju un datu centru izveides centrā 
izvirzīt energoefektivitātes un aprites 
ekonomikas prasības; prasa Komisijai 
ierosināt konkrētas pieejas attiecībā uz 
digitāliem risinājumiem, lai atbalstītu 
ekoloģisku pārkārtošanu un izstrādātu 
metodiku digitālo tehnoloģiju pieaugošās 
ietekmes uz vidi uzraudzībai un 
kvantificēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 558
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Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a pauž nožēlu par joprojām lielo 
plaisu starp lieliem un maziem/vidējiem 
uzņēmumiem saistībā ar digitālo 
tehnoloģiju integrēšanu uzņēmējdarbības 
operācijās; uzsver, ka šīs plaisas 
novēršana uzlabotu iekšējā tirgus darbību 
un sniegtu ieguvumus Eiropas 
rūpniecības vispārējai konkurētspējai; 
aicina Komisiju novērtēt un uzlabot 
Eiropas digitālo inovāciju centru 
tvērumu; pateicoties savām zināšanām 
par vietējām ekonomikas ekosistēmām šie 
centri varētu efektīvi palīdzēt digitalizēties 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka ir vajadzīgs Eiropas 
tiesiskais regulējums attiecībā uz MI, 
robotiku un saistītajām tehnoloģijām, 
kurš noteiktu ētikas principus un 
pamattiesības saistībā ar šo tehnoloģiju 
izstrādi, izvēršanu un izmantošanu, kā arī 
kurš noteiktu drošības un atbildības 
jautājumus; uzsver, ka, lai nodrošinātu 
Eiropas rūpniecības novatorismu un 
konkurētspēju, būs vajadzīgs horizontāls 
regulējums, kas atspoguļo Savienības 
vērtības un principus, lai sniegtu 
konkrētus norādījumus un juridisko 
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noteiktību gan iedzīvotājiem, gan 
uzņēmumiem, arī tiem, kas atrodas ārpus 
Eiropas;

Or. en

Grozījums Nr. 560
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver programmas "Digitālā 
Eiropa" nozīmi, nodrošinot darba 
ņēmējiem ļoti svarīgas digitālas prasmes 
Eiropas rūpniecības nākotnei; mudina 
Komisiju izveidot ekspertu grupu, kuras 
uzdevums būtu, izmantojot MI un lielo 
datu kapacitāti, prognozēt nākotnes 
rūpniecisko prasmju nepilnības un 
iztrūkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 561
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a atgādina Komisijai ņemt vērā 
dažādās rūpniecības ekosistēmas, lai 
rūpniecības stratēģijas ietvaros izstrādātu 
pielāgotu pieeju programmu plānošanai, 
ņemot vērā mazāk tehnoloģiski attīstīto 
reģionu vajadzības;
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Or. en

Grozījums Nr. 562
Pietro Fiocchi

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a nodokļu kredīta shēmu 
izmantošanas stimuls ir jāpapildina ar 
radikālu darbību, kuras mērķis ir novērst 
nodokļu dempinga veidus, kuri rada 
kropļojumus Eiropas vienotajā tirgū;

Or. it

Grozījums Nr. 563
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a stimuls izmantot nodokļa atlaižu 
sistēmas ir jāsaskaņo ar mērķtiecīgiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir novērst 
nodokļu dempingu, kas iekšējā tirgū rada 
kropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 564
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums



AM\1208890LV.docx 153/170 PE653.877v02-00

LV

18.a atgādina, ka visas valstu nodokļa 
atlaižu sistēmas ir jāpapildina ar spēcīgu 
Eiropas iniciatīvu ES novērst jebkādu 
fiskālo dempingu;

Or. en

Grozījums Nr. 565
Gianna Gancia

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka mikrouzņēmumu 
īpatnību dēļ ir jādomā par ad hoc 
instrumentiem digitalizācijas mērķu 
sasniegšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 566
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b uzsver, ka pētniecības un inovāciju 
projekti programmas "Apvārsnis Eiropa" 
ietvaros ir ļoti svarīgas investīcijas, lai līdz 
2050. gadam sasniegtu klimatneitralitāti; 
uzsver rūpniecības sinerģijas un privātā 
un publiskā sektora partnerību būtisko 
nozīmi, lai būtu iespējams ātrāk un 
efektīvāk īstenot inovatīvus projektus un 
īstenot tehniskos demonstrējumus tādās 
svarīgāks nozarēs kā aviācija, enerģijas 
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uzglabāšana un ūdeņradis;

Or. en

Grozījums Nr. 567
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt vajadzīgās investīcijas 
infrastruktūrā, lai panāktu plašu piekļuvi 
visos Eiropas reģionos, it sevišķi lauku 
apgabalos un reģionos, uz kuriem attiecas 
LESD 174. pants;

Or. en

Grozījums Nr. 568
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
18.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.c uzsver reģionu potenciālo nozīmi 
Eiropas rūpniecības mērķu sasniegšanā; 
uzskata, ka ir jāstiprina reģionu 
savstarpējā sadarbība, kuras mērķis ir 
panākt ilgtspējīgu un digitālo 
pārkārtošanu, piemēram, pārdomātas 
specializācijas stratēģijas, lai sekmētu 
reģionālās ekosistēmas; tādēļ prasa 
Komisijai atbalstīt tādu instrumentu 
izstrādi, kas reģioniem sniedz skaidru 
ceļvedi ar pielāgotu pieeju, lai 
nodrošinātu līderpozīcijas rūpniecībā;
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Or. en

Grozījums Nr. 569
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
18.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.d uzsver, ka ir jānovērš digitālā 
plaisa uzņēmumu un nozaru vidū, jo 
atšķirības starp līderiem un atpalicējiem 
rada inovāciju nevienlīdzīgu izplatību 
ekonomikā; tādēļ mudina Komisiju un 
dalībvalstis sniegt iespējas uzņēmumiem, 
it sevišķi MVU, palielināt inovatīvu 
tehnoloģiju apguves spēju;

Or. en

Grozījums Nr. 570
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
18.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.e uzsver, ka papildus digitalizācijas 
investīciju nodrošināšanai būtiska nozīme 
ES būs arī citiem pasākumiem, piemēram, 
Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 
pareizai īstenošanai un Izmaksu 
samazināšanas direktīvas pārskatīšanai, 
lai pilnībā izmantotu digitālās 
pārkārtošanas izaugsmes potenciālu; 
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uzsver, ka lietu internetam ir liels 
potenciāls palīdzēt Eiropas rūpniecībai 
atveseļoties no krīzes un ka Komisijai ir 
jānodrošina, ka nav nekādu šķēršļu, kas 
ierobežotu lietu interneta ierīču brīvu 
apriti ES;

Or. en

Grozījums Nr. 571
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

19. atzinīgi vērtē Komisijas nostāju 
par rūpniecisko datu izmantošanu; 
atkārtoti norāda, ka datiem ir būtiska 
nozīme Eiropas rūpniecības nozaru 
pārkārtošanā; uzsver Eiropas rūpniecības 
nozaru viedas ražošanas izaugsmes, 
digitalizācijas un stratēģiskās autonomijas 
nozīmīgumu; aicina Komisiju īstenot 
Eiropas vienoto digitālo un datu tirgu un 
nodrošināt un veicināt datu pieejamību un 
plūsmu ES un nozarēs, rūpniecībā un 
starp publiskā sektora iestādēm, veicināt 
investīcijas nākamās paaudzes standartos, 
instrumentos un infrastruktūrā, lai 
uzglabātu un apstrādātu datus un 
apkopotu Eiropas datus svarīgākajās 
nozarēs ar ES mēroga kopīgām un 
sadarbspējīgām datu telpām; aicina 
Komisiju īpaši ņemt vērā un apsvērt 
projektus, kuru mērķis ir datu 
pārzināšana un marķēšana, datu formāta 
standartizēšana un datu drošība; iegūt un 
apstrādāt datus Eiropas teritorijā, jo īpaši 
publisko iestāžu datus, izveidot labākas 
digitālās ekonomikas nodokļu sistēmas, 
kurās peļņai tiktu uzlikts nodoklis tur, kur 
uzņēmumiem ir nozīmīga mijiedarbība ar 
lietotājiem, kā paredzētu iespējama 
vienošanās ESAO ietvaros, lai mazinātu 
tirdzniecības kara risku, un turpmāk attīstīt 
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Eiropas standartus, piemēram, 
kiberdrošības standartus, jo īpaši kritiskās 
infrastruktūras jomā, tostarp pārskatot TID 
direktīvu un izveidojot kiberdrošības 
kompetenču centru tīklu, un nodrošināt 
taisnīgu platformu uzņēmumu attiecībām, 
kas ļautu Eiropas uzņēmumiem un jo 
īpaši MVU efektīvi izmantot platformās 
ģenerētos datus; mudina Komisiju 
izmantot visu ENISA kapacitāti, lai 
atbalstītu valstu kiberdrošības risku 
novērtējumu veikšanu; uzsver ES 
kosmosa politikas nozīmīgumu, it sevišķi, 
lai uzlabotu Eiropas rūpniecības telpas 
kapacitāti un darītu iespējamu sinerģiju 
ar citām svarīgām nozarēm un politikas 
virzieniem, it sevišķi nolūkā izstrādāt 
progresīvas tehnoloģijas un papildināt 
rūpniecības pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 572
Tom Berendsen
PPE grupas vārdā
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille 
Weiss

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 

19. atzinīgi vērtē Komisijas nostāju 
par rūpniecisko datu izmantošanu; 
atkārtoti norāda, ka datiem ir būtiska 
nozīme Eiropas rūpniecības nozaru 
pārkārtošanā; uzsver Eiropas rūpniecības 
nozaru viedas ražošanas izaugsmes, 
digitalizācijas un stratēģiskās autonomijas 
nozīmīgumu; aicina Komisiju īstenot 
Eiropas vienoto digitālo un datu tirgu un 
nodrošināt un veicināt datu pieejamību un 
plūsmu ES un nozarēs, rūpniecībā un 
starp publiskā sektora iestādēm, veicināt 
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jomā; investīcijas nākamās paaudzes standartos, 
instrumentos un infrastruktūrā, lai 
uzglabātu un apstrādātu datus un 
apkopotu Eiropas datus svarīgākajās 
nozarēs ar ES mēroga kopīgām un 
sadarbspējīgām datu telpām; aicina 
Komisiju īpaši ņemt vērā un apsvērt 
projektus, kuru mērķis ir datu 
pārzināšana un marķēšana, datu formāta 
standartizēšana un datu drošība; iegūt un 
apstrādāt datus Eiropas teritorijā, jo īpaši 
publisko iestāžu datus, izveidot labākas 
digitālās ekonomikas nodokļu sistēmas, 
kurās peļņai tiktu uzlikts nodoklis tur, kur 
uzņēmumiem ir nozīmīga mijiedarbība ar 
lietotājiem, kā paredzētu iespējama 
vienošanās ESAO ietvaros, lai mazinātu 
tirdzniecības kara risku, un turpmāk 
attīstīt Eiropas standartus, piemēram, 
kiberdrošības standartus, jo īpaši kritiskās 
infrastruktūras jomā, tostarp pārskatot TID 
direktīvu un izveidojot kiberdrošības 
kompetenču centru tīklu, un nodrošināt 
taisnīgu platformu uzņēmumu attiecībām, 
kas ļautu Eiropas uzņēmumiem un jo 
īpaši MVU efektīvi izmantot platformās 
ģenerētos datus; mudina Komisiju 
izmantot visu ENISA kapacitāti, lai 
atbalstītu valstu kiberdrošības risku 
novērtējumu veikšanu; uzsver ES 
kosmosa politikas nozīmīgumu, it sevišķi 
lai uzlabotu Eiropas rūpniecības telpas 
kapacitāti un darītu iespējamu sinerģiju 
ar citām svarīgām nozarēm un politikas 
virzieniem, it sevišķi nolūkā izstrādāt 
progresīvas tehnoloģijas un papildināt 
rūpniecības pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 573
Salvatore De Meo

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

19. atzinīgi vērtē Komisijas nostāju 
par rūpniecisko datu izmantošanu; 
atkārtoti norāda, ka datiem ir būtiska 
nozīme Eiropas rūpniecības nozaru 
pārkārtošanā; uzsver Eiropas rūpniecības 
nozaru viedas ražošanas izaugsmes, 
digitalizācijas un stratēģiskās autonomijas 
nozīmīgumu; aicina Komisiju īstenot 
Eiropas vienoto digitālo un datu tirgu un 
nodrošināt un veicināt datu pieejamību un 
plūsmu ES un nozarēs, rūpniecībā un 
starp publiskā sektora iestādēm, veicināt 
investīcijas nākamās paaudzes standartos, 
instrumentos un infrastruktūrā, lai 
uzglabātu un apstrādātu datus un 
apkopotu Eiropas datus svarīgākajās 
nozarēs ar ES mēroga kopīgām un 
sadarbspējīgām datu telpām; aicina 
Komisiju īpaši ņemt vērā un apsvērt 
projektus, kuru mērķis ir datu 
pārzināšana un marķēšana, datu formāta 
standartizēšana un datu drošība; iegūt un 
apstrādāt datus Eiropas teritorijā, jo īpaši 
publisko iestāžu datus, izveidot labākas 
digitālās ekonomikas nodokļu sistēmas, 
kurās peļņai tiktu uzlikts nodoklis tur, kur 
uzņēmumiem ir nozīmīga mijiedarbība ar 
lietotājiem, kā paredzētu iespējama 
vienošanās ESAO ietvaros, lai mazinātu 
tirdzniecības kara risku, un turpmāk 
attīstīt Eiropas standartus, piemēram, 
kiberdrošības standartus, jo īpaši kritiskās 
infrastruktūras jomā, tostarp pārskatot TID 
direktīvu un izveidojot kiberdrošības 
kompetenču centru tīklu, un nodrošināt 
taisnīgu platformu uzņēmumu attiecībām, 
kas ļautu Eiropas uzņēmumiem un jo 
īpaši MVU efektīvi izmantot platformās 
ģenerētos datus; mudina Komisiju 
izmantot visu ENISA kapacitāti, lai 
atbalstītu valstu kiberdrošības risku 
novērtējumu veikšanu; uzsver ES 
kosmosa politikas nozīmīgumu, it sevišķi 
lai uzlabotu Eiropas rūpniecības telpas 
kapacitāti un darītu iespējamu sinerģiju 
ar citām svarīgām nozarēm un politikas 
virzieniem, it sevišķi nolūkā izstrādāt 
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progresīvas tehnoloģijas un papildināt 
rūpniecības pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 574
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt 
drošu datu apmaiņu starp uzņēmumiem un 
publiskā sektora iestādēm, datus, jo īpaši 
publisko iestāžu datus, iegūt un apstrādāt 
Eiropas teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības un 
revolucionāru tehnoloģiju standartus un 
sertifikāciju, jo īpaši kritiskās 
infrastruktūras jomā; tādēļ, novērtējot 
pakalpojumu un tehnoloģiju sniedzējus, 
lai pārliecinātos par to atbilstību ES 5G 
instrumentu kopuma drošības un 
uzticamības kritērijiem, būtu jānodrošina 
kritisku Eiropas datu aizsardzība šādā 
kritiskā infrastruktūrā; aicina ātri īstenot 
Eiropas Datu stratēģiju un pieņemt 
digitālo pakalpojumu tiesību aktu;

Or. en

Grozījums Nr. 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
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19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu vidi, veicināt datu 
bezpeļņas apmaiņu starp uzņēmumiem un 
publiskā sektora iestādēm, datus, jo īpaši 
publisko iestāžu datus, iegūt un apstrādāt 
Eiropas teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā; aicina risināt jautājumu saistībā ar 
datu centru pieaugošo enerģijas patēriņu 
ēkas, servera un programmatūras līmenī, 
piemērojot stingrus energoefektivitātes, 
resursefektivitātes, atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ieguves un 
atlikumsiltuma atgūšanas kritērijus; 
energoefektivitātes prioritātes principu 
varētu izmantot kā novērtēšanas 
kritērijus, lai salīdzinātu dažādus digitālos 
lietojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 576
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
un programmatūras apmaiņu starp 
uzņēmumiem un publiskā sektora 
iestādēm, it sevišķi ar inovācijām un 
paplašinot datu ieguvi; attīstīt prasmes, 
infrastruktūru, cenas ziņā pieejamus un 
drošus savienojumus un datu plūsmas, kā 
arī atbalstīt pakalpojumus, lai apstrādātu 
Eiropas datus; Eiropai ir jāattīsta spēja 
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standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

izveidot atvērtu un līdzsvarotu datu 
ekonomiku, kas palīdz nodrošināt īstos 
datus, jo īpaši publisko iestāžu datus, īstajā 
vietā, lai izveidotu labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstītu Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 577
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā; tādēļ, novērtējot pakalpojumu un 
tehnoloģiju sniedzējus, lai pārliecinātos 
par to atbilstību ES 5G instrumentu 
kopuma drošības un uzticamības 
kritērijiem, būtu jānodrošina kritisku 
Eiropas datu aizsardzība šādā kritiskā 
infrastruktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell
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Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā; tādēļ, novērtējot pakalpojumu un 
tehnoloģiju sniedzējus, lai pārliecinātos 
par to atbilstību ES 5G instrumentu 
kopuma drošības un uzticamības 
kritērijiem, būtu jānodrošina kritisku 
Eiropas datu aizsardzība šādā kritiskā 
infrastruktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 579
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

19. ņemot vērā Savienības rūpniecības 
nozaru digitalizācijas nozīmīgumu, aicina 
Komisiju īstenot Eiropas vienoto digitālo 
un datu tirgu un daudz investēt noturīgos, 
drošos ātrgaitas tīklos un mākslīgajā 
intelektā, veicināt datu apmaiņu starp 
uzņēmumiem un publiskā sektora 
iestādēm, datus, jo īpaši publisko iestāžu 
datus, iegūt un apstrādāt Eiropas teritorijā, 
izveidot labāku digitālās ekonomikas 
nodokļu sistēmu, kurā peļņai tiktu uzlikts 
nodoklis tur, kur uzņēmumiem ir nozīmīga 
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mijiedarbība ar lietotājiem, un turpmāk 
attīstīt Eiropas kiberdrošības standartus, jo 
īpaši kritiskās infrastruktūras jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 580
Gianna Gancia

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā, vienmēr pilnībā ievērojot un 
aizsargājot Eiropas iedzīvotāju privātumu;

Or. it

Grozījums Nr. 581
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izmantot digitālās pārkārtošanas 
potenciālu, lai atbalstītu pētniecību, 
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tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

izveidot labāku digitālās ekonomikas 
nodokļu sistēmu, kurā peļņai tiktu uzlikts 
nodoklis tur, kur uzņēmumiem ir nozīmīga 
mijiedarbība ar lietotājiem, un turpmāk 
attīstīt Eiropas kiberdrošības standartus, jo 
īpaši kritiskās infrastruktūras jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 582
Margarita de la Pisa Carrión

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur 
uzņēmumiem ir nozīmīga mijiedarbība ar 
lietotājiem, un turpmāk attīstīt Eiropas 
kiberdrošības standartus, jo īpaši kritiskās 
infrastruktūras jomā;

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, likvidēt esošos šķēršļus un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 583
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt 
sadarbspēju un datu apmaiņu starp visu 
lielumu uzņēmumiem un publiskā sektora 
iestādēm, datus, jo īpaši publisko iestāžu 
datus, iegūt un apstrādāt Eiropas teritorijā, 
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ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

izveidot labāku digitālās ekonomikas 
nodokļu sistēmu, kurā peļņai tiktu uzlikts 
nodoklis tur, kur uzņēmumiem ir nozīmīga 
mijiedarbība ar lietotājiem, turpmāk attīstīt 
Eiropas kiberdrošības standartus, un jo 
īpaši kritiskās infrastruktūras jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 584
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu 
apmaiņu starp uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko 
iestāžu datus, iegūt un apstrādāt Eiropas 
teritorijā, izveidot labāku digitālās 
ekonomikas nodokļu sistēmu, kurā peļņai 
tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem 
ir nozīmīga mijiedarbība ar lietotājiem, un 
turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības 
standartus, jo īpaši kritiskās infrastruktūras 
jomā;

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas 
vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt 
funkcionālu datu apmaiņu starp 
uzņēmumiem un publiskā sektora 
iestādēm, datus, jo īpaši publisko iestāžu 
datus, iegūt un apstrādāt Eiropas teritorijā, 
izveidot labāku digitālās ekonomikas 
nodokļu sistēmu, kurā peļņai tiktu uzlikts 
nodoklis tur, kur uzņēmumiem ir nozīmīga 
mijiedarbība ar lietotājiem, un turpmāk 
attīstīt Eiropas kiberdrošības standartus, jo 
īpaši kritiskās infrastruktūras jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzskata, ka ir rūpīgi jāizvērtē 
jebkāda likumdošanas rīcība, ko īsteno 
saistībā ar patlaban piemērojamā 
intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) 
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regulējuma pārskatīšanu, jo tas varētu 
būtiski ietekmēt joprojām nestabilo un 
attīstības posmā esošo ES datu 
ekonomiku; uzskata, ka nevajadzētu 
paredzēt īpašumtiesības, balstoties uz 
intelektuālo īpašumu attiecībā uz datiem, 
kuri nav saistīti ar personām un kurus 
ģenerē tādas tehnoloģijas kā mākslīgais 
intelekts;

Or. en

Grozījums Nr. 586
Miapetra Kumpula-Natri

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a aicina Komisiju mobilizēt 
Vispārīgo datu aizsardzības regulu; 
Eiropai ir jāizstrādā stabila prakse jauktu 
rūpniecisko datu kopu apstrādāšanai, 
kurās nav personas datu; šai praksei ir 
jābūt antropocentriskai un jāgarantē 
darbinieku privātums, kā arī jānodrošina 
skaidrs pamats šo vērtīgu datu iegūšanai, 
lai tos izmantotu; spēja efektīvi apstrādāt 
visus rūpniecības procesos ģenerētos 
datus ir arī klimata mērķrādītāju 
sasniegšanas pamatā;

Or. en

Grozījums Nr. 587
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a jauns punkts. uzskata, ka digitālā 
pārkārtošana Eiropas uzņēmumiem 
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nodrošinās neiedomājamas iespējas kļūt 
izveicīgākiem, paplašināties un kļūt par 
lielākiem konkurentiem; uzsver, ka ir 
svarīgi izveidot vidi, kas atvieglo IKT 
izmantošanu un viedu risinājumu izstrādi 
visos uzņēmumos, sākot no IKT 
tehnoloģiju izstrādes līdz to ieviešanai;

Or. en

Grozījums Nr. 588
Aldo Patriciello

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a aicina Komisiju nodrošināt, lai tās 
nākamā zāļu stratēģija sekmē pētniecību, 
inovācijas un ražošanu Eiropas Savienībā 
ar intelektuālā īpašuma sistēmu, kura 
veicina investīcijas medicīniskajos 
pētījumos un stabilu, efektīvu un globāli 
konkurētspējīgu tiesisko regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 589
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzsver, ka ir jāsamazina digitālā 
nelīdzsvarotība digitālās infrastruktūras 
ziņā, lai inovācijas un rūpniecības 
attīstība neattiecas tikai uz pilsētu 
rūpnieciskajām teritorijām, bet ir 
iespējama arī mazākās pilsētās un lauku 
apgabalos;
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Or. en

Grozījums Nr. 590
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
19.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.b uzstāj uz pētniecības un izstrādes 
būtisko nozīmi Eiropas rūpniecības 
digitālo un tehnoloģisko centienu 
atbalstīšanā un Eiropas līderpozīciju 
sekmēšanā svarīgu digitālo tehnoloģiju 
jomā un to izmantošanā vērtību ķēdēs un 
rūpniecības platformās; uzsver, ka visām 
rūpniecības nozarēm ir jāgūst labums no 
digitālās revolūcijas, kuras mērķis ir radīt 
un pārveidot jaunus uzņēmējdarbības 
modeļus, jaunas koncepcijas un 
tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 591
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.b aicina izveidot digitālos centrus 
mazākās pilsētās un lauku apgabalos, 
sniedzot atbalstu jauniem digitāliem 
jaunuzņēmumiem un MVU vietās, kas 
piedāvā konkurētspējas priekšrocības, bet 
kam vajadzīgas investīcijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 592
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
19.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.c uzsver, ka ir jānodrošina ārkārtīgi 
ātri un cenas ziņā pieejami savienojumi, 
kas ir būtisks instruments ES uzņēmumu 
konkurētspējas saglabāšanai globālajā 
ekonomikā un jauna satura, lietojumu un 
pakalpojumu nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 593
Carlo Calenda

Rezolūcijas priekšlikums
19.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.d atzīst, ka ir svarīgi, lai Eiropas 
pieeja datu ekonomikai būtu pārredzama, 
uzticama, sadarbspējīga un 
antropocentriska; aicina Komisiju un 
dalībvalstis pakāpeniski samazināt 
sadrumstalotību dažādās valstu stratēģijās 
un novērst nelīdzsvarotību tirgus varā 
nolūkā atbalstīt Eiropas mēroga datu 
plūsmu, sadarbspēju, datu pārvaldību, 
aizsardzību un (atkārtotu) izmantošanu;

Or. en


