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Grozījums Nr. 1
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir būtiski analizēt enerģijas 
ražotnes aprites ciklu (sākot no iekārtu 
montāžas un beidzot ar to iznīcināšanu, 
tostarp transportēšanu vai pat 
infrastruktūras izbūvi un uzturēšanu), lai 
precīzi noteiktu attiecīgās enerģijas 
ražotnes ietekmi uz vidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
B apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā ir būtiski ņemt vērā jebkuras 
enerģētikas politikas "atsitiena 
fenomenu", tas ir, visas izmaiņas rīcībā, 
kas konkrētajā gadījumā tiek izraisītas 
zvejniecībā, lai precīzi noteiktu šīs 
politikas ietekmi uz sociālo jomu un vidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
C apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā atkrastes vējparki izraisa 
nopietnus traucējumus jūras vidē un 
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tādējādi ietekmē arī zvejas darbības, jo 
īpaši veicinot pārzveju nelielos zvejas 
apgabalos un kaitējot nerūpnieciskai 
zvejai;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
D apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā cilvēka darbība, jo īpaši 
ražošana, patēriņš un transports, prasa 
daudz enerģijas, un, ja nenotiks būtiskas 
pārmaiņas sabiedrībā, tai būs vajadzīgi 
arvien jaudīgāki ilgtspējīgas enerģijas 
avoti;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt 
oglekļa nulles emisijas klimata mērķi, kas 
apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un 
atveseļošanas plānā;

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt 
oglekļa nulles emisijas klimata mērķi, kas 
apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un 
atveseļošanas plānā; uzsver, ka, lai 
risinātu klimata pārmaiņu problēmu, 
pasaulē pēc iespējas ātrāk ir jāsamazina 
fosilās enerģijas patēriņš 2–4 reizes un 
attīstītajās valstīs 4–12 reizes (t. i., 
samazinot to par 75–92 %), vienlaikus var 
tikai nedaudz pielāgot vēja enerģijas 
apjomu, kas 2013. gadā aizstāja 1 % no 
minētā patēriņa;
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Or. fr

Grozījums Nr. 6
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt 
oglekļa nulles emisijas klimata mērķi, kas 
apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un 
atveseļošanas plānā;

1. atgādina par ES apņemšanos 
vēlākais līdz 2050. gadam sasniegt 
siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisiju 
mērķi; uzsver, ka šīs emisijas vēlākais līdz 
2030. gadam būtu jāsamazina vismaz par 
65 %, salīdzinot ar 1990. gada emisiju 
līmeni, lai Savienība, ņemot vērā 
jaunākās zinātnes atziņas, līdz gadsimta 
beigām varētu palīdzēt samazināt globālo 
sasilšanu zem 1,5 °C;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt 
oglekļa nulles emisijas klimata mērķi, kas 
apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un 
atveseļošanas plānā;

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos vēlākais līdz 2050. gadam 
sasniegt oglekļa nulles emisijas klimata 
mērķi; un to, ka līdz 2030. gadam šīs 
emisijas būtu jāsamazina vismaz līdz [60 
%], salīdzinot ar 1990. gada emisiju 
līmeni, kā noteikts [Eiropas Klimata 
aktā], lai Savienība varētu palīdzēt 
ierobežot globālo sasilšanu zem 1,5 °C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt 
oglekļa nulles emisijas klimata mērķi, kas 
apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un 
atveseļošanas plānā;

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt 
oglekļa nulles emisijas klimata mērķi, kas 
apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un 
atveseļošanas plānā; ņem vērā Komisijas 
priekšlikumu palielināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
līdz 55 %; atgādina Eiropas Parlamenta 
nostāju, ka šis mērķrādītājs ir jāpalielina 
līdz 60 % un jāsasniedz līdz 2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt 
oglekļa nulles emisijas klimata mērķi, kas 
apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un 
atveseļošanas plānā;

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos vēlākais līdz 2050. gadam 
sasniegt oglekļa nulles emisijas klimata 
mērķi vēlākais, kas apstiprināts Eiropas 
zaļajā kursā, Eiropas Klimata aktā un 
atveseļošanas plānā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Grzegorz Tobiszowski
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ECR grupas vārdā
Beata Szydło, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina par ES ilgtspējīgo 
apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt 
oglekļa nulles emisijas klimata mērķi, kas 
apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un 
atveseļošanas plānā;

1. atgādina par apņemšanos līdz 2050. 
gadam ES sasniegt klimatneitralitāti, kā 
apstiprināts Eiropas zaļajā kursā un 
atveseļošanas plānā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Robert Roos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka atjaunojamie 
energoresursi ir viens no galvenajiem 
dekarbonizāciju stimulējošiem faktoriem; 
atgādina, ka līdz 2030. gadam vismaz 32 % 
no ES kopējām enerģijas vajadzībām būtu 
jānodrošina ar atjaunojamiem 
energoresursiem;

2. uzsver, ka ir pieejams divas 
oglekļneitrālas elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģijas, kas nodrošina 
elektrosistēmas dekarbonizāciju — 
kodolenerģija un atjaunojamie 
energoresursi; atgādina, ka saskaņā ar 
pašreiz spēkā esošo klimata politikas 
satvaru līdz 2030. gadam vismaz 32 % no 
ES kopējām enerģijas vajadzībām būtu 
jānodrošina ar atjaunojamiem 
energoresursiem; uzskata, ka ES būtu 
jāatsakās no šā mērķa un jāļauj 
dalībvalstīm pašām pieņemt lēmumus par 
savu energoresursu struktūru, ņemot vērā 
savus energoresursus un vajadzības, kas 
ģeogrāfiskā stāvokļa un citu iemeslu dēļ 
katrā valstī ir atšķirīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 12
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Elena Kountoura

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka atjaunojamie 
energoresursi ir viens no galvenajiem 
dekarbonizāciju stimulējošiem faktoriem; 
atgādina, ka līdz 2030. gadam vismaz 32 % 
no ES kopējām enerģijas vajadzībām būtu 
jānodrošina ar atjaunojamiem 
energoresursiem;

2. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
nozare ir visprogresīvākā un strauji 
augošā jaunā un inovatīvā zilās 
ekonomikas nozare; uzsver, ka 
atjaunojamie energoresursi ir viens no 
galvenajiem dekarbonizāciju stimulējošiem 
faktoriem; atgādina, ka līdz 2030. gadam 
vismaz 32 % no ES kopējām enerģijas 
vajadzībām būtu jānodrošina ar 
atjaunojamiem energoresursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2.  uzsver, ka atjaunojamie 
energoresursi ir viens no galvenajiem 
dekarbonizāciju stimulējošiem faktoriem; 
atgādina, ka līdz 2030. gadam vismaz 32 % 
no ES kopējām enerģijas vajadzībām būtu 
jānodrošina ar atjaunojamiem 
energoresursiem;

2. uzsver, ka energoresursi, 
piemēram, biomasa, lauksaimnieciskas 
izcelsmes degviela, vēja, saules, 
ģeotermālā, hidroelektriskā un 
kodolenerģija, ir galvenie dekarbonizāciju 
stimulējošie faktori; atgādina, ka līdz 
2030. gadam vismaz 32 % no ES kopējām 
enerģijas vajadzībām būtu jānodrošina ar tā 
sauktajiem atjaunojamiem 
energoresursiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka atjaunojamie 
energoresursi ir viens no galvenajiem 
dekarbonizāciju stimulējošiem faktoriem; 
atgādina, ka līdz 2030. gadam vismaz 32 
% no ES kopējām enerģijas vajadzībām 
būtu jānodrošina ar atjaunojamiem 
energoresursiem;

2. uzsver, ka atjaunojamo 
energoresursu enerģija un energotaupība 
ir faktori, kas stimulē oglekļneitrālas 
ekonomikas izveidošanu; šajā ziņā atzīst, 
ka līdz 2030. gadam ES atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanas 
apjoms būtu vismaz jādubulto1a vai pat — 
vēlams — jātrīskāršo2a, salīdzinot ar 
pašreizējo līmeni;
_________________
1a Komisijas paziņojums "Eiropas 2030. 
gada klimatisko ieceru vēriena 
kāpināšana".
2a "Building a Paris Agreement 
Compatible (PAC) energy scenario" 
(Parīzes nolīgumam atbilstīga (PAC) 
enerģētikas scenārija veidošana), CAN-
Europe/EEB, 2020. gada jūnijs.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka atjaunojamie 
energoresursi ir viens no galvenajiem 
dekarbonizāciju stimulējošiem faktoriem; 
atgādina, ka līdz 2030. gadam vismaz 32 % 
no ES kopējām enerģijas vajadzībām būtu 
jānodrošina ar atjaunojamiem 
energoresursiem;

2. uzsver, ka energoefektivitāte un 
atjaunojamie energoresursi ir viens no 
galvenajiem dekarbonizāciju stimulējošiem 
faktoriem; atgādina, ka līdz 2030. gadam 
vismaz 38–40 % no ES kopējām enerģijas 
vajadzībām būtu jānodrošina ar 
atjaunojamiem energoresursiem, kā 
uzsvērts paziņojumā "Eiropas 2030. gada 
klimatisko ieceru vēriena kāpināšana";

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka atjaunojamie 
energoresursi ir viens no galvenajiem 
dekarbonizāciju stimulējošiem faktoriem; 
atgādina, ka līdz 2030. gadam vismaz 32 
% no ES kopējām enerģijas vajadzībām 
būtu jānodrošina ar atjaunojamiem 
energoresursiem;

2. uzsver, ka atjaunojamie 
energoresursi ir viens no galvenajiem 
dekarbonizāciju stimulējošiem faktoriem; 
uzsver — lai vismaz par 55 % samazinātu 
emisijas, līdz 2030. gadam vismaz 38–40 
% no ES kopējām enerģijas vajadzībām 
būtu jānodrošina ar atjaunojamiem 
energoresursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka atjaunojamie 
energoresursi ir viens no galvenajiem 
dekarbonizāciju stimulējošiem faktoriem; 
atgādina, ka līdz 2030. gadam vismaz 32 % 
no ES kopējām enerģijas vajadzībām būtu 
jānodrošina ar atjaunojamiem 
energoresursiem;

2. uzsver, ka atjaunojamie 
energoresursi ir viens no galvenajiem 
ilgtspējīgu vides aizsardzību stimulējošiem 
faktoriem; atgādina, ka līdz 2030. gadam 
vismaz 32 % no ES kopējām enerģijas 
vajadzībām būtu jānodrošina ar 
atjaunojamiem energoresursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Elena Kountoura
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka atjaunojamo 
energoresursu plašāka izmantošana 
stiprina ES enerģētisko drošību un 
mazina ogļūdeņražu importu no valstīm, 
kurās nav tiesiskuma un kurās notiek 
cilvēktiesību pārkāpumi;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka kaitējuma 
nenodarīšanas principam vajadzētu būt 
jaunās stratēģijas un Ilgtspējas 
taksonomijas regulas galvenajam 
elementam un ka tas būtu jāpiemēro 
attiecībā uz turpmākajiem ieguldījumiem 
atkrastes atjaunojamo energoresursu 
sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3.  uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugums ir būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju; uzsver — tā 
kā atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban ir 

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugumam jāpiemēro 
moratorijs katrā dalībvalstī, jo tai ir liels 
oglekļa dioksīda ekoloģiskais nospiedums, 
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tikai 25 GW, ir jāpaātrina atkrastes 
vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
nodrošinātu līdz 450 GW jaudu;

tā ražo enerģiju ar pārtraukumiem un var 
"noslogot" tīklus, pārāk regulāri izraisot 
avārijas termoelektrostaciju palaišanu; 
kaut arī atkrastes vējturbīnas var iekļaut 
enerģijas avotu kompleksā, lai sasniegtu 
mērķus pārkārtoties uz tīru enerģiju, tās 
nav ticama un pietiekami holistiska 
alternatīva šīs pārkārtošanās īstenošanai; 
atzīmē, ka atkrastes vēja enerģijas jauda 
patlaban ir tikai 25 GW un ka šo nelielo 
īpatsvaru ES elektroenerģijas ražošanā 
nosaka atkrastes vējparku izvietojuma 
zemā efektivitāte un rentabilitāte;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugums ir būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju; uzsver — tā 
kā atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban ir 
tikai 25 GW, ir jāpaātrina atkrastes 
vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
nodrošinātu līdz 450 GW jaudu;

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugums ir būtisks enerģētikas 
pārkārtošanā; uzsver, ka, strauji 
neizbeidzot fosilā kurināmā izmantošanu 
un nepalielinot atkrastes vēja enerģijas 
ražošanu, līdz gadsimta beigām nebūs 
iespējams sasniegt atjaunojamo 
energoresursu mērķus un ierobežot 
globālo sasilšanu zem 1,5 °C; uzsver — tā 
kā atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban ir 
tikai 23 GW, ir jāpaātrina atkrastes 
vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
nodrošinātu vismaz 450 GW jaudu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugums ir būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju; uzsver — tā kā 
atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban ir 
tikai 25 GW, ir jāpaātrina atkrastes 
vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
nodrošinātu līdz 450 GW jaudu;

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugums ir būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju, panāktu 
konkurētspējīgas enerģijas cenas un 
garantētu cenas ziņā pieejamu 
energoapgādi; uzsver — tā kā atkrastes 
vēja enerģijas jauda patlaban ir tikai 25 
GW, ir jāpaātrina atkrastes vējparku 
būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
nodrošinātu līdz 450 GW jaudu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Robert Roos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugums ir būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju; uzsver — tā 
kā atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban 
ir tikai 25 GW, ir jāpaātrina atkrastes 
vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
nodrošinātu līdz 450 GW jaudu;

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugums nav būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju; jo ir pieejami 
citi izdevīgi varianti, piemēram, 
kodolenerģija;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
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ražošanas pieaugums ir būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju; uzsver — tā kā 
atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban ir 
tikai 25 GW, ir jāpaātrina atkrastes 
vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
nodrošinātu līdz 450 GW jaudu;

ražošanas pieaugums ir būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju; uzsver — tā kā 
atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban ir 
tikai 25 GW, līdz 2030. gadam un pēc tā 
vismaz trīskārt ir jāpaātrina atkrastes 
vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
spētu nodrošināt vismaz 450 GW jaudu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugums ir būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju; uzsver — tā kā 
atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban ir 
tikai 25 GW, ir jāpaātrina atkrastes 
vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
nodrošinātu līdz 450 GW jaudu;

3. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pieaugums ir būtisks, lai 
pārkārtotos uz tīru enerģiju; uzsver — tā kā 
ES atkrastes vēja enerģijas jauda patlaban 
ir tikai 12 GW, ir jāpaātrina atkrastes 
vējparku būvniecība, lai līdz 2050. gadam 
sasniegtu vēlamo 450 GW jaudu1a;

_________________
1a Komisijas paziņojums "Eiropas 2030. 
gada klimatisko ieceru vēriena 
kāpināšana".

Or. en

Grozījums Nr. 26
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver — lai izmantotu jūras 
enerģiju un vienlaikus nodrošinātu vides 
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aizsardzību un zvejniecības un citu 
saimniecisko darbību ilgtspējīgu attīstību, 
ir vajadzīga kopīga plānošana un stingrs 
kumulatīvās ietekmes novērtējums, 
iekļaujot arī sociālekonomisko ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver — tā kā atkrastes zonās ir 
pieejami lielāki vēja resursi nekā 
piekrastes zonās, atkrastes vējparki 
elektroenerģijas ražošanas ziņā faktiski ir 
efektīvāki nekā piekrastes vēja parki;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Robert Roos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir 
lēmums panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās;

4. uzsver — lai ražotu kodolenerģiju, 
ir vajadzīgs neliels zemes gabals, uz kura 
ar zemām izmaksām var iegūt daudz 
elektroenerģijas, savukārt vēja enerģijas 
ieguvei vajag daudz zemes, lai ar augstām 
izmaksām iegūtu nedaudz 
elektroenerģijas; uzsver, ka, meklējot 
iespēju ražot elektroenerģiju atkrastes vēja 
enerģijas iekārtās, būtu jāņem vērā 
ietekme uz zvejniecības nozari un/vai vidi; 
atgādina — nedrīkst aizmirst, ka 
potenciālajām Eiropas atkrastes zonām ir 
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arī bioloģiska un ekonomiska vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās;

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās; šajā ziņā uzsver, ka ir jāizpēta 
visi ES atkrastes vēja resursi un 
atjaunojamo jūras energoresursu projektu 
īstenošana ir jāveicina, ņemot vērā 
pārējos jūras vides izmantošanas veidus, 
veidojot sinerģijas un aizsargājot 
bioloģisko daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās;

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās; uzskata, ka dalībvalstīm saskaņā 
ar starptautiskajām jūras tiesībām 
iespējami drīz ir jāpaziņo savas 
ekskluzīvās ekonomikas zonas, lai, lieki 
nekavējoties, turpinātu plānot savas 
atkrastes sistēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās;

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās; uzsver, ka atkrastes vējparku 
sistēmu telpiskā paplašināšana nākamajos 
piecos gados krasi palielinās konfliktu 
iespējamību ar citām jūrniecības 
nozarēm, piemēram, zvejniecību, jo īpaši 
Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā un Vidusjūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās;

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās; uzsver, ka Ziemeļjūrā ir 
iespējams saražot 212 GW atkrastes vēja 
elektroenerģijas, 83 GW — Baltijas jūrā, 
85 GW — Atlantijas okeānā un 70 GW — 
Dienvideiropas jūrās; norāda, ka līdztekus 
tehnoloģiju attīstībai šīs iespējas 
palielināsies;

Or. en

Grozījums Nr. 33



PE654.067v01-00 18/48 AM\1209386LV.docx

LV

Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4.  uzsver, ka sevišķi svarīgs ir 
lēmums panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās;

4. uzsver, ka sevišķi svarīgi ir 
saglabāt Eiropas piekrastes teritoriju 
estētisko un vides pievilcību; atzīmē, ka 
mērķis līdz 2050. gadam ražot līdz 450 
GW elektroenerģijas atkrastes vēja 
enerģijas iekārtās atbilstu atkrastes 
vējparka izveidei 22,5 kvadrātkilometru 
platībā, ja vējturbīnas vidēji nodrošina 20 
GW/h uz vienu kvadrātkilometru;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās;

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot vismaz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās; šajā ziņā uzsver — lai ES 2050. 
gadā spētu saražot 450 GW un līdz 2030. 
gadam varētu sākt būvdarbus, līdz 
2023./2024. gadam būtu jāapzina iespējas 
ražot apmēram 130 GW;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās;

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās noteiktās vietās, kur 
kontinentālais šelfs ir pietiekami sekls;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās;

4. uzsver, ka sevišķi svarīgs ir lēmums 
panākt iespēju ražot līdz 450 GW 
elektroenerģijas atkrastes vēja enerģijas 
iekārtās, un tas būtu jānosaka par 
prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka peldošo vējparku 
tehnoloģija, ko var ierīkot ūdeņos, kas 
dziļāki par 60 metriem, var ievērojami 
palielināt atkrastes vējparkiem pieejamo 
jūras teritoriju, jo īpaši dziļūdens 
teritorijās, piemēram, Vidusjūrā un 
Atlantijas okeāna piekrastē, neņemot vērā 
ierobežojumus, kas saistīti ar vējturbīnu 
uzstādīšanu seklākos ūdeņos vai tuvāk 
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krastam, kā arī var pārvarēt dažus 
konfliktus ar citām nozarēm; norāda, ka 
peldoši vējparki varētu saražot lielāku 
elektroenerģijas daudzumu, mazināt 
vizuālo iespaidu, nodrošināt labāku zvejas 
un kuģu ceļu izvietojumu, turklāt tie 
varētu darboties kā zivju pievilināšanas 
ierīces un uztvert spēcīgākus un 
nemainīgākus vējus;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, kā uzsvērts "ES 
Energosistēmas integrācijas stratēģijā" 
un "Ūdeņraža stratēģijā klimatneitrālai 
Eiropai", ka elektroenerģijas ražošanas 
atkrastes vēja enerģijas iekārtās sniedz arī 
iespēju ražot tīru ūdeņradi; aicina 
Komisiju un dalībvalstis atkrastes vēja 
enerģijas jaudas plānošanā iekļaut arī 
dekarboniozēta ūdeņraža ražošanas 
plānus;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību dot 
priekšroku tāljūras vējturbīnām, kas 
atrodas vairāk nekā 30 km attālumā no 
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krasta, lai ierobežotu to ietekmi uz zveju 
un ainavām un palielinātu efektivitāti; 
īpaši attiecībā uz daļēji peldošām 
konstrukcijām, tāljūras vējturbīnas ir 
lētākas un mazāk ietekmē posidoniju un 
jūras vidi un līdz ar to arī zveju;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ūdeņraža ražošanai 
paredzēti atkrastes vējparki ir daudzsološa 
iespēja izmantot visu atkrastes vēja 
enerģijas potenciālu, sasniegt 
dekarbonizācijas un enerģētiskās drošības 
mērķrādītājus ne vien elektroenerģijas 
nozarē, bet arī citās nozarēs, kā arī 
pārvarēt tīkla paplašināšanas 
ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka sadarbība starp 
nozarēm, kas darbojas atkrastes vidē un 
ekonomikā, būs arī taisnīgas 
pārkārtošanās virzītājspēks un ka 
iniciatīvas, kas atdzīvina vietējo 
ekonomiku un veido sinerģijas starp 
nozarēm, var būt uz nākotni orientētas 
ekonomikas atveseļošanās pamats;
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Or. en

Grozījums Nr. 42
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka atkrastes vēja 
elektroenerģijas iekārtu ražīgums ir 
lielāks nekā piekrastes vējturbīnu 
ražīgums, turklāt iedzīvotāji tās pieņem 
labprātāk; uzsver, ka, gudri ierīkoti, 
atkrastes vējparki var labvēlīgi ietekmēt 
jūras bioloģisko daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sven Schulze

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
sistēmām var būt arī pozitīvi aspekti 
attiecībā uz zveju, piemēram, iespējamā 
izmantošana akvakultūrā, kā arī jaunu 
sugu ieviešana;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

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

4.b uzsver, ka ir jāizmanto atkrastes 
dziļūdens atjaunojamo energoresursu 
enerģija; aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt tādu inovatīvu tehnoloģiju kā 
peldošas platformas pētniecību, izstrādi, 
uzraudzību un inovāciju; uzsver, ka tā ES 
ir unikāla iespēja ieņemt vadošo vietu 
pasaulē atkrastes atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju jomā, kam būs 
būtiska nozīme dekarbonizācijā un kas 
būs eksportējama uz neskaitāmiem tāliem 
piekrastes reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atgādina atkrastes vēja enerģijas 
ievērojamo potenciālu atjaunojamā 
ūdeņraža ražošanā; norāda, ka, ūdeņraža 
ražošanas iekārtas ievietojot jūrās vai 
okeānos, nevajadzēs zemūdens kabeļus; 
tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis 
plānoto nākotnes ūdeņraža pieprasījumu 
iekļaut atkrastes vēja enerģijas iekārtu 
izvietošanas plānos;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)



PE654.067v01-00 24/48 AM\1209386LV.docx

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka, izmantojot peldošās 
tehnoloģijas, būs iespējams piekļūt 
vietām, kurās vēja ātrums ir lielāks un 
nemainīgāks; tādējādi var samazināt arī 
vējturbīnu ietekmi uz vidi un samazināt 
spiedienu saistībā ar piekrastes 
plānošanu; aicina Komisiju un 
dalībvalstis novērtēt šīs priekšrocības un 
iespējamo ietekmi uz zvejniecības nozari, 
jūras bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
iekārtas ir jāizvieto ES dziļūdeņos (t. i., 
Vidusjūrā, Melnajā jūrā, Atlantijas 
okeānā), tādēļ aicina Komisiju un 
dalībvalstis paplašināt pētījumus par 
peldošiem vējparkiem, to izstrādi un 
inovāciju un izvērtēt iespēju izveidot 
IPCEI liela mēroga projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga 5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga 
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pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas;

pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu, paralēlu darbību un 
sadarbību ar pasākumiem, kas attiecīgajās 
teritorijās jau tiek īstenoti; uzsver, ka jūras 
vēja enerģijas atjaunojamo energoresursu 
vienmērīgu izvēršanu varētu veicināt ne 
vien agrīna apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām, ilgtermiņa 
plānošana un visu attiecīgo nozaru, 
tostarp vietējo kopienu, iesaistīšanā, bet 
arī potenciālo sinerģiju pētījumi un 
konfliktu novēršanai izstrādātu 
stratēģisku risinājumu izvēle, kā arī 
vietējam līmenim pielāgoti risinājumi un 
pasākumi konfliktu mazināšanai, 
piemēram, kompensācijas maksājumi, 
pārredzamu pamatnostādņu un 
savstarpēju vienošanos izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga 
pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas;

5. uzsver — lai mazinātu globālās 
sasilšanas postošo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām, ūdens temperatūras kraso 
paaugstināšanos un okeāna 
paskābināšanos, ūdens plūsmu izmaiņām 
un zivju dzīvotņu izzušanu, jūras un 
saldūdens sugu ražību, būtiski svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, 
izmantojot atkrastes enerģiju; tomēr 
uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga pieeja 
atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas, kā 
arī lai censtos nodarīt iespējami mazāko 
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kaitējumu videi;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga 
pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas;

5. ņemot vērā to, ka dažādos Eiropas 
jūru baseinos atkrastes atjaunojamo 
energoresursu attīstības mērogs un 
iespējas krasi atšķiras, uzsver, ka ir 
vajadzīga saprātīga pieeja atkrastes vēja 
enerģijas ražošanas pamatīgai 
paplašināšanai, lai nodrošinātu tās 
līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas, jo 
īpaši tāpēc, ka lielākā daļa Eiropas vēja 
enerģijas jaudas būs koncentrēta 
Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā, kur ir 
vislabvēlīgākie apstākļi;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga 
pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas;

5. uzsver, ka atkrastes vēja enerģijas 
ražošanas pamatīga paplašināšana de 
facto samazina zvejas teritorijas un ka šī 
stratēģija ilgtermiņā var radīt konfliktus 
starp ieinteresētajām personām; uzsver, 
ka saprātīga un mainīta pieeja, lai 
nodrošinātu zvejas teritoriju saglabāšanu 
un tās varētu izmantot amatierzvejai, ir 
būtiska pareizai līdzāspastāvēšanai ar 
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pašreizējām un nākotnes enerģijas 
ražošanas darbībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga 
pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas;

5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga 
pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas; 
prasa īstenot efektīvu telpiskās 
plānošanas procesu, cita starpā teritorijas 
izvēli, ko ierobežo tehniskie (vēja resursi, 
piekrastes attālums, jūras dibens) un vides 
(ietekmes) faktori un izmantošanas 
tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga 
pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas;

5. uzsver, ka ir vajadzīga saprātīga 
pieeja atkrastes vēja enerģijas ražošanas 
pamatīgai paplašināšanai, lai nodrošinātu 
tās līdzāspastāvēšanu darbībām, kas 
attiecīgajās teritorijās jau tiek īstenotas; 
uzskata, ka Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtam būtu jāiesaistās 
projektu plānošanā un ieviešanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a vērš uzmanību uz ieteikumiem, kas 
sniegti pamatprogrammas "Apvārsnis 
2020" finansētajā projektā "The Multi-
Use in European Seas" (Eiropas jūru 
daudzveidīga izmantošana) (MUSES), 
kurā piecos ES jūras baseinos pētītas 
daudzveidīgas Eiropas jūru izmantošanas 
iespējas; atgādina norādījumu, ka okeāna 
ilgtspējīgu izmantošanu vairs nevar 
pārvaldīt tikai viena nozare, bet ir 
vajadzīga holistiskāka integrēta pieeja, un 
ka daudzveidīga izmantošana nebūt 
nenozīmē tikai vienas un tās pašas jūras 
teritorijas kopīgu izmantošanu, bet gan 
var ietvert kopīgu iekārtu izmantošanu un 
kopīgas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka vējparku kvantitatīvā 
attīstība neizbēgami samazina zvejas 
apgabalus vai izmaina tos, jo īpaši tādēļ, 
ka tos šķērso kabeļi, kas vējturbīnas 
savieno ar tīklu, un tiek uzstādīti visi 
infrastruktūras elementi; šajā sakarībā 
atzīmē, ka rezultātā jūras biotopi 
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pārveidojas un degradējas un tas var 
atstāt iespaidu uz zivju populācijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst, ka atkrastes vējparki dažos 
gadījumos var papildināt bioloģiski 
daudzveidīgas jūras ekosistēmas, kurām ir 
augsta ekoloģiskā, ekonomiskā un 
kultūras vērtība, tomēr vēl nav īsti 
skaidrs, kā vējparki ietekmē jūras 
organismus un to vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka, veicot atkrastes vēja 
enerģijas izmaksu analīzi, būtu jāņem 
vērā visas saistītās izmaksas, tostarp 
pārvades un sadales izmaksas un rezerves 
energosistēmu izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
novērtēt, kā atkrastes vējparki, kas jau 
darbojas, ietekmē jūras dzīvotņu un 
bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis veicināt 
plašākus ieguldījumus atkrastes vēja 
enerģijas iekārtu attīstīšanā, izmantojot 
energokopienu sistēmu, kas nodrošina 
sabiedrības līdzdalību un atzinību;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka jau ir zināmi 
zvejniecības nozares un atkrastes vēja 
enerģijas nozares līdzāspastāvēšanas 
piemēri, un šī pieredze būtu jāizmanto, lai 
rastu labākos pieejamos paņēmienus 
visam jūras infrastruktūras aprites ciklam 
un tos kopīgi izmantotu;
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Or. en

Grozījums Nr. 61
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka daudzveidīgas 
izmantošanas vajadzības būtu proaktīvi 
jāatvieglo un jāstimulē, izmantojot 
attiecīgas atbalsta programmas, kas ir 
daudz plašākas nekā tikai telpiskās 
plānošanas risinājumi;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Robert Roos

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina, ka atkrastes vēja 
enerģijas izmaksas pieaugs, jo samazinās 
to zemes gabalu rezerves, uz kuriem ir 
viegli būvēt;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības;

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības; uzsver, ka 
integrētas, vietējiem apstākļiem atbilstīgas 
pārvaldības pieejas, piemēram, jūras 
telpiskā plānošana, būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu tādus atkrastes vēja enerģijas 
projektu priekšlikumus, kas gan telpiskā, 
gan laika ziņā veido sinerģijas, 
līdzāspastāvēšanu ar zvejas darbībām; 
norāda, ka jūras telpiskās plānošanas 
procesos augsta prioritāte būtu jāpiešķir 
līdzāspastāvēšanas novērtējumam; uzsver, 
ka ir svarīgi izstrādāt ES labākās prakses 
norādījumus par mazināšanas pasākumu 
īstenošanu, lai mazinātu atkrastes 
vējparku un zvejniecības konfliktu 
iespējamību un veicinātu nozaru 
sadarbību; norāda, ka mākslīgi izveidots 
rifs atkrastes vējparku iekšienē varētu 
paplašināt makšķerēšanas iespējas jūrā 
un paplašināt tūrisma un atpūtas zvejas 
tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības;

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības; uzsver — lai 
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panāktu pārkārtošanos uz mazoglekļa 
energoresursiem, ir svarīgi izprast 
faktorus, kas ietekmē tādu atjaunojamo 
energoresursu enerģijas projektu kā 
atkrastes vējparki atzīšanu kopienā;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības;

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības un Eiropas 
enerģētikas, klimata un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšana;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas 
vērā zvejas nozares vajadzības;

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana un pārzveja var ļoti kaitēt 
zivju krājumiem un zivsaimniecībai; tāpēc 
uzsver, ka jau no paša sākuma ir jānovērš 
pārzveja un jāapsver jūras teritoriju 
izmantošana vairākiem mērķiem, lai 
līdzsvarotu atkrastes vēja enerģijas 
nozares, zvejas nozares intereses un 
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Eiropas enerģētikas, klimata un 
bioloģiskās daudzveidības mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības;

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības, novērstu 
negatīvo ietekmi un izmantotu savstarpējo 
sinerģiju priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt 
zivsaimniecībai; tāpēc uzsver, ka jau no 
paša sākuma ir jāapsver jūras teritoriju 
izmantošana vairākiem mērķiem un ka 
atkrastes vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu 
ņemtas vērā zvejas nozares vajadzības;

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošanas ierobežojumi var ļoti kaitēt 
zivsaimniecībai; tāpēc uzsver, ka jau no 
paša sākuma ir jāapsver jūras teritoriju 
izmantošana vairākiem mērķiem un ka 
atkrastes vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu 
ņemtas vērā zvejas nozares vajadzības;
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Or. en

Grozījums Nr. 69
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver jūras teritoriju izmantošana 
vairākiem mērķiem un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības;

6. atgādina, ka zvejas darbību 
pārvietošana var ļoti kaitēt zivsaimniecībai; 
tāpēc uzsver, ka jau no paša sākuma ir 
jāapsver visas iespējas un ka atkrastes 
vējparki ir jāizvieto tā, lai tiktu ņemtas vērā 
zvejas nozares vajadzības;

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka sadarbība ir būtiski 
svarīgs zvejas un vējparku darbību drošas 
līdzāspastāvēšanas priekšnosacījums; vēja 
enerģijas nozarei būtu jāatbalsta reāllaika 
datu apmaiņa par vējparku, kabeļu un 
saistīto aktīvu, kā arī par aizlieguma zonu 
(pagaidu vai pastāvīgo) un drošības zonu 
precīzu atrašanās vietu, savukārt projekta 
izstrādes posmā būtu jākopīgo arī zvejas 
nozares dati;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
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Robert Hajšel

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka sadarbība starp 
nozarēm, kas darbojas atkrastes vidē un 
ekonomikā, būs arī taisnīgas 
pārkārtošanās virzītājspēks; aicina 
Komisiju izvērtēt iniciatīvas, kas atdzīvina 
vietējo ekonomiku un atkrastes 
ekonomiskās aktivitātes, un rast sinerģijas 
starp nozarēm, kas var būt uz nākotni 
orientētas ekonomikas pamats;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka atbalsts vēja enerģijas 
izmantošanai vietējai elektroapgādei ir 
vissvarīgākais arguments, lai vietējā 
kopiena atzītu tādus atjaunojamo 
energoresursu enerģijas projektus kā 
atkrastes vējparki, un šis mainīgais 
lielums ir vidutājs, kas sasaista 
enerģētisko drošību un atzīšanu kopienā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Robert Roos

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

6.a uzsver, ka enerģijas uzkrāšanas 
iespējas joprojām ir ļoti nepietiekamas;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ilgtermiņa iespējas 
atkrastes teritoriju izmantošanai vairākiem 
mērķiem ir jāizpēta agrīnākā posmā, lai 
varētu paplašināt atkrastes vējparkus, 
vienlaikus risinot jautājumus saistībā ar to 
ietekmi uz zivsaimniecību;

7. uzsver, ka ilgtermiņa iespējas 
atkrastes teritoriju izmantošanai vairākiem 
mērķiem ir jāizpēta agrīnākā posmā, lai 
varētu paplašināt atkrastes vējparkus, 
vienlaikus risinot jautājumus saistībā ar to 
ietekmi uz zivsaimniecību; tāpēc uzskata, 
ka ir jāpieņem pamatnostādnes un 
politika, kas jau sākotnējās plānošanas 
posmā sekmē atkrastes vējparku un zvejas 
nozares līdzāspastāvēšanu, un ka ir 
jānodrošina zvejniecības nozares labāka 
iesaistīšana atkrastes vējparku plānošanas 
procesā, lai apzinātu vispiemērotākās 
ilgtermiņa un īstermiņa iespējas; norāda 
uz abu nozaru valsts koordinācijas 
struktūras nozīmi, jo tā varētu palīdzēt 
uzturēt regulāru dialogu un atvieglot 
iesaistīto nozaru vienošanos; vērš 
uzmanību uz labo praksi saistībā ar 
koncesiju piešķiršanu atkrastes vējparku 
būvei un darbībai ar nosacījumu, ka ir 
panākta iepriekšēja vienošanās ar citām 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
zvejniecības nozari;

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ilgtermiņa iespējas 
atkrastes teritoriju izmantošanai vairākiem 
mērķiem ir jāizpēta agrīnākā posmā, lai 
varētu paplašināt atkrastes vējparkus, 
vienlaikus risinot jautājumus saistībā ar to 
ietekmi uz zivsaimniecību;

7. uzsver, ka ilgtermiņa iespējas 
atkrastes teritoriju izmantošanai vairākiem 
mērķiem ir jāizpēta agrīnākā posmā, lai 
varētu paplašināt atkrastes vējparkus, 
vienlaikus risinot jautājumus saistībā ar to 
tiešo un netiešo ietekmi uz zivsaimniecību; 
šajā ziņā uzsver, ka kopizstrādes pieejas 
atkrastes vēja enerģijas atjaunojamo 
energoresursu līdzāspastāvēšanai ar 
citiem izmantošanas veidiem var 
samazināt potenciālo ietekmi uz 
zvejniecības nozari, stiprināt iesaistīto 
nozaru attiecības un nodrošināt to 
izdevīgu sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ilgtermiņa iespējas 
atkrastes teritoriju izmantošanai vairākiem 
mērķiem ir jāizpēta agrīnākā posmā, lai 
varētu paplašināt atkrastes vējparkus, 
vienlaikus risinot jautājumus saistībā ar to 
ietekmi uz zivsaimniecību;

7. uzsver, ka ilgtermiņa iespējas 
atkrastes teritoriju izmantošanai ir jāizpēta 
agrīnākā posmā, lai nebūtu iespējams 
paplašināt atkrastes vējparkus, neņemot 
vērā jautājumus saistībā ar to ietekmi uz 
zivsaimniecību;

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel
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Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ES tiesiskajam 
regulējumam būtu jāpalīdz nodrošināt, ka 
tiek uzraudzīta ietekme uz vidi un veiktas 
darbības, lai novērstu un mazinātu šo 
ietekmi; izstrādājot ES atkrastes vēja 
enerģijas stratēģiju, klimata, enerģijas, 
zivsaimniecības un bioloģiskās 
daudzveidības politikai būtu savstarpēji 
jāstiprina citai citu;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras 
telpas izmantošanu un starpnozaru 
sadarbību un pēc iespējas samazinātu 
telpiskos konfliktus;

8. uzsver, ka jūras telpa būtu 
jāpiešķir, kopīgi veicot jūras telpisko 
plānošanu (MSP), kas pārsniedz valsts 
robežas; aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm un ierosināt tiesību aktu 
priekšlikumus, kuros noteiktu obligātu 
pārrobežu MSP, lai optimizētu jūras telpas 
izmantošanu un starpnozaru sadarbību un 
pēc iespējas samazinātu telpiskos 
konfliktus; šajā ziņā atgādina dalībvalstīm 
jūras telpiskos plānus un mudina tos 
iesniegt līdz 2021. gada 31. martam;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
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Robert Hajšel

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras 
telpas izmantošanu un starpnozaru 
sadarbību un pēc iespējas samazinātu 
telpiskos konfliktus;

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras 
telpas izmantošanu un starpnozaru 
sadarbību un pēc iespējas samazinātu 
telpiskos konfliktus; uzsver, ka Direktīvā 
2014/89/ES prasītie jūras telpiskie plāni ir 
jāizstrādā iespējami drīz un ne vēlāk kā 
līdz 2021. gada 31. martam;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras 
telpas izmantošanu un starpnozaru 
sadarbību un pēc iespējas samazinātu 
telpiskos konfliktus;

8. aicina Komisiju nodrošināt vairāk 
pētījumu, lai izprastu atkrastes 
atjaunojamo energoresursu ietekmi, un 
jūras telpiskajā plānošanā cieši sadarboties 
ar dalībvalstīm un kaimiņvalstīm, lai 
optimizētu jūras telpas izmantošanu un 
starpnozaru sadarbību un pēc iespējas 
samazinātu telpiskos konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Sven Schulze

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras 
telpas izmantošanu un starpnozaru 
sadarbību un pēc iespējas samazinātu 
telpiskos konfliktus;

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā un inovatīvu zvejas paņēmienu 
un metožu attīstīšanas jomā cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm un 
kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras telpas 
izmantošanu arī vējparkos, kā arī 
starpnozaru sadarbību un pēc iespējas 
samazinātu telpiskos konfliktus;

Or. de

Grozījums Nr. 82
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras 
telpas izmantošanu un starpnozaru 
sadarbību un pēc iespējas samazinātu 
telpiskos konfliktus;

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras 
telpas izmantošanu un starpnozaru un 
starpvalstu sadarbību un pēc iespējas 
samazinātu telpiskos konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras 
telpas izmantošanu un starpnozaru 
sadarbību un pēc iespējas samazinātu 
telpiskos konfliktus;

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm, 
lai optimizētu jūras telpas izmantošanu un 
starpnozaru sadarbību un pēc iespējas 
samazinātu telpiskos konfliktus;
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Or. en

Grozījums Nr. 84
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm 
un kaimiņvalstīm, lai optimizētu jūras 
telpas izmantošanu un starpnozaru 
sadarbību un pēc iespējas samazinātu 
telpiskos konfliktus;

8. aicina Komisiju jūras telpiskajā 
plānošanā cieši sadarboties ar dalībvalstīm, 
lai optimizētu jūras telpas izmantošanu un 
starpnozaru sadarbību un pēc iespējas 
samazinātu telpiskos konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a prasa pienācīgā jūras telpiskās 
plānošanas (MSP) procesā obligāti 
iesaistīt sabiedrību, lai ņemtu vērā visu 
ieinteresēto personu un piekrastes 
kopienu viedokļus;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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8.a aicina EIB izvērtēt finansēšanas 
shēmu izveidošanu, lai atbalstītu 
ieguldījumus plaša mēroga projektos ES 
jūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Elena Kountoura

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu, lai pārbaudītu gaidāmo 
ietekmi uz ekonomiku, sociālo jomu un 
vidi, ko radītu jaunu atkrastes vēja 
enerģijas iekārtu būvniecība teritorijās, kur 
tas varētu būt pretrunā ar zvejas nozares 
interesēm.

9. atzīst, ka pašreizējās zināšanas par 
atkrastes atjaunojamo energoresursu 
sistēmu ietekmi uz zvejniecības nozari ir 
vērstas galvenokārt uz ekoloģisko ietekmi 
un ietekmi uz vidi un ka patlaban 
gadījumu izpētē bieži vien nav novērtēta 
atkrastes vēja enerģijas nozares turpmākā 
paplašināšanās; uzsver, ka integrēts 
atkrastes vējparku kumulatīvās ietekmes 
telpiskais novērtējums ir obligāts, lai 
veidotu stratēģisko plānu un saglabātu 
jūras vidi, un nodrošinātu ilgtspējīgu 
cilvēka darbību integrāciju; aicina 
Komisiju veikt ietekmes novērtējumu, lai 
pārbaudītu gaidāmo tiešo un netiešo 
ietekmi uz ekonomiku, sociālo un kultūras 
jomu un vidi, ko radītu jaunu atkrastes vēja 
enerģijas iekārtu būvniecība teritorijās, kur 
tas varētu būt pretrunā zvejas nozares 
interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Atzinuma projekts
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9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu, lai pārbaudītu gaidāmo 
ietekmi uz ekonomiku, sociālo jomu un 
vidi, ko radītu jaunu atkrastes vēja 
enerģijas iekārtu būvniecība teritorijās, kur 
tas varētu būt pretrunā ar zvejas nozares 
interesēm.

9. atgādina, ka ES Biodaudzveidības 
stratēģijā 2030. gadam ir paredzēts, ka 
atkrastes vēja enerģijas projekti būs 
iespējami tikai tad, ja tie būs saskaņā ar 
attiecīgajiem vides un dabas aizsardzības 
jomas tiesību aktiem; aicina Komisiju 
veikt ietekmes novērtējumu, lai pārbaudītu 
gaidāmo ietekmi uz ekonomiku un sociālo 
jomu, ko radītu jaunu atkrastes vēja 
enerģijas iekārtu būvniecība teritorijās, kur 
tam varētu būt mijiedarbība ar zvejas 
nozares interesēm, lai izveidotu 
enerģētikas un zvejas nozaru sinerģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu, lai pārbaudītu gaidāmo 
ietekmi uz ekonomiku, sociālo jomu un 
vidi, ko radītu jaunu atkrastes vēja 
enerģijas iekārtu būvniecība teritorijās, kur 
tas varētu būt pretrunā ar zvejas nozares 
interesēm.

9. aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu, lai pārbaudītu gaidāmo 
ietekmi (jo īpaši uz klimatu un bioloģisko 
daudzveidību) un ieguvumus ekonomikai, 
sociālajai jomai un videi, ko radītu jaunu 
atkrastes vēja enerģijas iekārtu būvniecība 
teritorijās, kuras izmanto citiem 
saimnieciskās darbības veidiem, 
piemēram, lauksaimniecībai, 
zivsaimniecībai vai tūrismam, un aicina 
Komisiju sniegt arī regulatīvus 
norādījumus par šo teritoriju paralēlu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 90
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Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu, lai pārbaudītu gaidāmo 
ietekmi uz ekonomiku, sociālo jomu un 
vidi, ko radītu jaunu atkrastes vēja 
enerģijas iekārtu būvniecība teritorijās, kur 
tas varētu būt pretrunā ar zvejas nozares 
interesēm.

9. aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu, lai pārbaudītu gaidāmo 
ietekmi uz ekonomiku, sociālo jomu un 
vidi, jo īpaši uz klimatu un bioloģisko 
daudzveidību, un ieguvumus, ko radītu 
atkrastes vēja enerģijas iekārtu ierīkošana 
teritorijās, kuras izmanto citiem 
saimnieciskās darbības veidiem, 
piemēram, lauksaimniecībai, 
zivsaimniecībai vai tūrismam; aicina 
Komisiju sniegt arī regulatīvus 
norādījumus par šo teritoriju paralēlu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt 
integrētu pieeju atkrastes vējparku aprites 
cikla procesiem un ka jau sākumā 
projektēšanas un uzstādīšanas plānos ir 
jāiekļauj dezekspluatācijas stratēģijas, 
paredzot alternatīvas turpmākās 
izmantošanas iespējas vai konstrukciju 
demontāžu, kā arī ir jāņem vērā 
ilgtermiņa ietekme uz ilgtspēju, lai 
ievērotu aprites ekonomikas principus;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Sven Schulze

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju izvērtēt, vai 
atkrastes vējparku būvi ir iespējams 
apvienot ar jūras dabas aizsardzību; 
piemēram, ierīkojot vēja enerģijas 
sistēmas jūras apgabalos, kuros jūras 
aizsardzības dēļ zvejas aizliegums ir 
sevišķi svarīgs;

Or. de

Grozījums Nr. 93
Jutta Paulus
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a precizē, ka rezervātu izveidošana 
reģionā var palielināt zivju krājumus; 
uzsver, ka apglabātās munīcijas un 
kabeļu izcelšana vējparku būves laikā 
uzlabos zvejnieku drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

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

9.b uzsver, ka ir jāveido sadarbīga un 
saskaņota pētījumu un inovācijas 
programma, lai nodrošinātu piemērotu 
datu vākšanu un uzraudzību, inovatīvas 
tehnoloģijas (piemēram, kabeļu 
instalācijas, pietauvošanās vietas, 
zvejniecībai nekaitīgus kabeļu 
aizsardzības pasākumus), risku 
mazināšanas pārvaldības stratēģijas un 
tehnoloģijas, kā arī jāveic izmēģinājumi 
faktiskajā vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c uzsver — lai nodrošinātu jaunu 
atkrastes vēja enerģijas jaudu ievērojamu 
izvēršanu, ir jāturpina pētījumi par jūras 
telpas daudzveidīgu izmantošanu, kā arī 
par atkrastes vējturbīnu ražīguma 
efektivitātes palielināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
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Atzinuma projekts Grozījums

9.d vērš uzmanību uz to, ka ir 
jāpalielina jauda, jāprojektē cauruļvadi 
un ir vajadzīga atbalsta politika, lai ātri 
attīstītu peldošo atkrastes vēja (FOW) 
enerģijas ražošanas tehnoloģiju, kas 
nodrošina iespēju uzstādīt vējturbīnas 
daudz lielākā dziļumā un tādējādi paver 
iespējas izmantot teritorijas, kas iepriekš 
nebija pieejamas, un līdz minimumam 
samazina jūras telpisko konfliktu 
iespējamību;

Or. en


