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Priekšlikums rezolūcijai

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

1.grozījums
2.atsauce

- ņemot vērā EK Līguma 6. un 174.pantu, Kārdifas procesu (1998.gada 15.-16.jūnija 
Kārdifas Eiropadomes secinājumi) un Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2001.gada 
15.-16.jūnija Gēteborgas Eiropadomes secinājumi),

Or. en

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

2.grozījums
3. a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Pasaules augstākā līmeņa sanāksmi par ilgtspējīgu attīstību un 
Johanesburgas izpildes plānu (2002),

Or. en
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

3.grozījums
A a apsvērums (jauns)

Aa. tā kā saskaņā ar Gēteborgas Eiropadomes secinājumiem ilgtspējīga attīstība ir 
pamatota uz trīs pīlāriem, proti, vides aizsardzību, ekonomikas attīstību un 
sabiedrības vienotību,

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

4. grozījums
A b apsvērums (jauns)

Ab. tā kā s ilgtspējīgu attīstību nav iespējams sasniegt bez jaunas vides tehnoloģijas un 
jauninājumu attīstīšanas,

Or. en

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

5.grozījums
C apsvērums

C. tā kā šajā sakarībā ir ļoti svarīgi pastiprināt un izmantot pozitīvas sinerģijas starp vides 
aizsardzību un konkurētspēju un atdalīt ekonomikas attīstību no vides degradēšanas; 
vides tehnoloģijas (visas tehnoloģijas, kuru izmantošana ir daudz nekaitīgāka to 
vispārējā ietekmē uz apkārtējo vidi nekā atbilstošās alternatīvas) ir svarīgs līdzeklis, 
lai to panāktu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

6.grozījums
C a apsvērums (jauns)

Ca. tā kā vides tehnoloģijas un jauninājumi radīs lielu daudzumu iespēju 
uzņēmējdarbībai un rezultātā jaunas darbavietas,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

7.grozījums
E apsvērums

E. tā kā Eiropas Savienībā jābūt pietiekoši ambiciozai vides politikai, lai radītu 
pieprasījumu vides tehnoloģijām ar skaidriem un ambicioziem vides mērķiem, 
noteiktiem vides indikatoriem vides noslogojuma, vides internalizācijas(ārējās) 
izmaksu un atlīdzības vadītājiem, nevis atpalicējiem noteikšanai,

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

8.grozījums
E a apsvērums (jauns)

Ea. Tā kā ir īpaši svarīgi skaidri noteikt traucēkļus, kas pašlaik kavē vides tehnoloģiju 
attīstību un izplatību, un tā kā Paziņojumā šo šķēršļu jautājums skarts tikai nedaudz 
vienā no pielikumiem, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

9.grozījums
E b apsvērums (jauns)

Eb. tā kā ārējo (vides) izmaksu internalizācijas process ir ļoti lēns; tā kā šīs problēmas 
risinājums Kopienas līmenī (nodokļi, nodokļu nemaksāšana, dotācijas, tirdzniecības 
atļaujas, lietotāju un piesārņotāju maksas utt.) lielā mērā uzlabotu prasību pēc vides 
tehnoloģijām,

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

10.grozījums
E c apsvērums (jauns)

Ec. tā kā klienta prasībai pēc vides tehnoloģijām ir svarīga loma; taču tā kā sabiedrībai 
kopumā ir jāuzņemas galvenā atbildība par atbilstošu sistēmu radīšanu šādu 
tehnoloģiju ātrai attīstībai,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

11.grozījums
F apsvērums

F. tā kā jāizmanto liels daudzums instrumentu, lai palīdzētu attīstīt tirgu tādām 
tehnoloģijām kā tehnoloģiskās platformas, uz izpildi pamatoti zaļie iepirkumi valsts 
vajadzībām, nodokļu stimuli, minimālas ekoprojekta prasības, tādu dotāciju 
samazināšana, kam ir negatīva ietekme uz vidi, tehnoloģijas pārbaude, verifikācija un 
standartizācija, utt.,

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

12.grozījums
F apsvērums

F. tā kā jāizmanto liels daudzums instrumentu, lai palīdzētu attīstīt tādu tehnoloģiju tirgu 
kā tehnoloģiskās platformas, uz izpildi pamatoti zaļie iepirkumi valsts vajadzībām, 
nodokļu stimuli, tiesību akti, tādu dotāciju samazināšana, kam ir negatīva ietekme uz 
vidi, tehnoloģijas pārbaude, verifikācija un standartizācija, utt.,

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

13. grozījums
F a apsvērums (jauns)

Fa. Tā kā ir žēl, ka Paziņojumā nav ietverts pirmais labi formulēto izpildes mērķu 
saraksts galvenajās vides jomās, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

14. grozījums
Ga apsvērums (jauns)

Ga. tā kā vides tehnoloģijās Savienībā arī ir jāiekļauj sociālā dimensija; tā kā šo aspektu 
var īstenot tikai tad, ja daļa centienu tiek koncentrēta uz tehnoloģiju, kuras mērķis 
ir uzlabot sabiedrības labklājību un veselību, īpaši pilsētas kontekstā; tā kā vairumā 
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gadījumu mazie un vidējie uzņēmumi ir visizdevīgākajā stāvoklī šādam pētījumam, 
kas ietekmes ziņā pat visniecīgākajā mērā ir īpaši efektīvs;

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

15.grozījums
Ha apsvērums (jauns)

Ha. tā kā Komisijas Rīcības plāns neietver piemērotus mehānismus zināšanu 
izplatīšanai, tehnoloģiju pārvietošanai, jauninājumiem un attīstībai;

Or. es

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

16.grozījums
1. a punkts (jauns)

1a. Uzskata par svarīgu veicināt vides dimensiju ES konkurētspējas stratēģijā; atzīmē, 
ka, pārskatot Lisabonas stratēģiju, vides stāvoklis un nodarbinātības uzlabošana 
jāuzskata par iespēju sasniegt mērķi radīt ekonomiku, kas būtu pamatota uz 
viskonkurētspējīgākajām zināšanām; uzskata, ka vides tehnoloģiju attīstībai un 
ieviešanai šajā ziņā ir izšķiroša nozīme;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

17.grozījums
1. b punkta (jauns)

1b. Pieprasa vairāk uz sistēmām pamatotu pieeju vides politikai, kas būtu pamatota uz 
dzīves cikla domāšanas veidu saskaņā ar Integrēto produktu politiku (turpmāk –
IPP), kur galvenā uzmanība pievērsta jauninājumiem un videi draudzīgu 
tehnoloģiju attīstībai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

18.grozījums
1. c punkts (jauns)

1c. Atzīst vides politiku vadošo lomu jauninājumu ieviešanā tirgus ekonomikā, kur 
precīzās prasības liek rasties jauninājumiem; atgādina, ka, pateicoties stingriem 
vides kritērijiem, ES ir izvirzījusies vadībā daudzās attīstības nozarēs un uzsver, ka 
ES jācenšas palikt par līderi jauno tehnoloģiju un konceptuālu jauninājumu tirgū;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

19.grozījums
1. d punkts (jauns)

1d. Uzskata, ka jāapspriež, kādi tehnoloģiskie jauninājumi ir vajadzīgi 
industriālajā sektorā vides jomā, kādiem resursiem šim nolūkam jārada 
pieeja, un kāda būs to iespējamā ietekme uz nodarbinātību un konkurenci;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

20.grozījums
1. e punkts (jauns)

1e. Pasvītro nodarbinātības un izaugsmes potenciālu vides tehnoloģiju sektorā – īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem – kam var būt izšķiroša nozīme Lisabonas mērķu 
sasniegšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

21.grozījums
2.punkts

2. Uzsver, ka ES vides likumdošanas mērķis ir nepārtraukti uzlabot vides stāvokli un 
sasniegt visaugstāko iespējamo vides aizsardzības līmeni; uzskata, ka likumdošanai 
jābūt pamatotai uz vislabāko pieejamo tehnoloģiju, un tai jābūt gan ar augstiem 
mērķiem, gan ilgtspējīgai un paredzamai, lai radītu vajadzīgo, uz tirgu pamatoto 
prasību pēc jaunām vides tehnoloģijām ražošanā un uzņēmumos;

Or. fi



AM\554604LV.doc 7/21 PE 353.567v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

22.grozījums
2. punkts

2. Uzsver likumdošanas kā līdzekļa nozīmīgumu, ar kura palīdzību palielināt 
pieprasījumu pēc vides tehnoloģijām, kam jābūt pēc iespējas ilgtermiņa, ar augstiem 
mērķiem un prognozējamām, bet kas arī ņemtu vērā tehnoloģisko progresu; atzīmē, ka 
Ekoprojekta direktīva, kas pašlaik tiek apspriesta koplēmuma pieņemšanas 
procedūrā, ir viens no piemēriem tam, kā var izveidot sistēmu produktu plānošanas 
un vides stāvokļa nozīmīgiem uzlabojumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

23.grozījums
2. a punkts (jauns)

2a. Griežas pie Komisijas ar prasību noteikt faktorus, kas mūsdienās uzliek videi 
vislielāko slogu un rezultātā veicina vajadzīgo vides tehnoloģiju un jauninājumu 
rašanos, lai mazinātu šo kaitīgo ietekmi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

24.grozījums
3. punkts

3. Griežas pie Komisijas ar prasību izvirzīt augstu mērķi attiecībā uz globālā tirgus daļu 
saistībā ar vides tehnoloģijām; uzskata, ka desmit gadu laikā ES jāsasniedz vismaz 
50% no tirgus daļas;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

25.grozījums
3. punkts

3. Griežas pie Komisijas ar prasību izvirzīt augstu mērķi attiecībā uz ES daļu globālajā 
tirgū (svītrojums) saistībā ar vides tehnoloģiju, kam nav jābūt mazākai par 50 % 
desmit gadu laikā;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

26.grozījums
3.punkta a apakšpunkts (jauns)

3a. Griežas pie Komisija ar prasību iekļaut augstus darbības mērķus jaunās 
likumdošanas priekšlikumos un veikt grozījumus pastāvošajā likumdošanā; uzskata, 
ka mērķi ir jāpamato uz vislabāko pieejamo tehnoloģiju un regulāri jākoriģē 
saskaņā ar tehnisko progresu, lai nodrošinātu efektīvu pastāvīgu jauninājumu 
ieviešanu industrijā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

27.grozījums
3. b punkts (jauns)

3b. Griežas pie Komisijas ar prasību uzdot dalībvalstīm noteikt pamatnostādnes, lai 
izpildītu prasības, kas formulētas Vides tehnoloģiju rīcības plānā (turpmāk – VTRP) 
ar termiņiem, kas atbilst VTRP formulētajiem termiņiem, un saites uz darbības 
mērķiem, lai visi galvenie mērķi būtu savstarpēji saistīti un izmērīti gan dalībvalstu, 
gan ES līmenī, un lai tiem būtu noteikti termiņi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

28.grozījums
4.punkts

4. Atbalsta domu par augstu darbības mērķu saskaņošanu visiem ražošanas, 
pakalpojumu un produktu attīstības veidiem, īpaši prioritārās jomās, kā formulēts 
Sestajā vides rīcības programmā, kas palīdzēs Eiropas industrijai palielināt tās 
konkurētspēju un radīt vairāk darbavietu, un vienlaicīgi radīs mazāku spiedienu uz 
vidi; uzsver, ka šādiem darbības mērķiem jāpamatojas uz tādu domāšanu, kas spēj 
saskatīt visu dzīves ciklu, kā uzsvērts IPP; griežas pie Komisijas ar prasību 
nodrošināt pirmo darbības mērķu sarakstu tuvākajā laikā, iekļaujot priekšlikumus 
piemērotai brīvprātīgo un saistošo pasākumu kombinācijai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

29.grozījums
4. punkts

4. Atbalsta domu par augstu darbības mērķu saskaņošanu industrijā, īpaši prioritārās 
jomās, kā formulēts Sestajā vides rīcības programmā, kas dos iespēju Eiropas 
industrijai palielināt savu konkurētspēju, izveidot vairāk darbavietu, un vienlaicīgi 
palielināt prasību pēc vides tehnoloģijām; uzskata, ka šādi darbības mērķi jāizvirza, 
ieviešot obligātās minimālās prasības, kas būtu pamatotas uz pieeju, kura aptver 
dzīves ciklu un ir saskaņā ar IPP (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

30.grozījums
4. a pants (jauns)

4a. Griežas pie Komisijas, lai tā palīdz industrijai notiekošajā IPP procesā ar 
saskaņotiem un sistemātiskiem noteikumiem, kas veicinātu ilgtspējīgu attīstību un 
pārskatītu tradicionālos biznesa modeļus, cenšoties veicināt integrētākas un uz 
sistēmu pamatotākas prakses attīstību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

31.grozījums
5. punkts

5. Griežas pie Komisijas pēc atbalsta, lai izstrādātu metodes un indikatorus dažādu 
produktu, pakalpojumu un procesu sloga izmērīšanai uz vidi un izveidotu sistēmu, kā 
uzskatāmi parādīt rezultātus visiem ieinteresētajām pusēm, tai skaitā patērētājiem, lai 
ļautu visiem ekonomikā iesaistītajiem dalībniekiem pieņemt kompetentus lēmumus; 
bez tam griežas pie Komisijas un dalībvalstīm uzsākt kampaņu visā ES, lai 
mudinātu patērētājus pieprasīt produktus un pakalpojumus, kas izmanto vislabāko 
pieejamo tehnoloģiju; uzskata, ka patērētāju mobilizēšana ir vajadzīgas ilgtspējīgas 
patērēšanas stratēģijas neatņemama sastāvdaļa;

Or. fi
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

32.grozījums
5. punkts

5. Griežas pie Komisijas pēc atbalsta izveidot metodes un vides indikatorus dažādu 
produktu, pakalpojumu un procesu sloga izmērīšanai uz vidi un izveidot sistēmu, kā 
uzskatāmi parādīt rezultātus visām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā patērētājiem, lai 
ļautu visiem ekonomikā iesaistītajiem dalībniekiem pieņemt kompetentus lēmumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

33.grozījums
5. a punkts (jauns)

5a. Griežas pie Komisijas ar prasību koncentrēties uz VTRP paziņojumu vairāk saskaņā 
ar tehnoloģiskām un/vai sektoru pamatnostādnēm un noteikt galvenos sektorus 
(piem., enerģijas, siltumapgādes, transporta) vai problēmas (piem., globālo 
sasilšanu vai skābināšanu), un analīzes procesā ievērot šādus elementus:

a. Kādas ir risināmās problēmas?
b. Kādi traucēkļi pastāv konkrēto problēmu atrisināšanai?
c. Kāds ir Savienības mērķis attiecībā uz šīm problēmām?
d. Izskaidrot, kā notika darbību/mērķu sakārtošana prioritārā kārtībā, 
e. Kādi darbības mērķi attiecas uz katru jomu?
f. Kādas ir dažādās politikas izvēles šķēršļu samazināšanai un attiecībā uz to, 

kādas tehnoloģijas dažādās politikas izvēles varētu vislabāk izmantot?
g. Kādi ir šo izvēļu plusi un mīnusi, un kādas politikas jāīsteno?
h. Kāds finansējums ir atvēlēts katrai no konkrētajām darbībām?
i. Kādas obligātas darbības tiks veiktas un kādos termiņos?

Or. en

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

34.grozījums
5. b punkts (jauns)

5b. Uzsver, ka resursu un materiālā efektivitāte samazinās industriālās un 
saimnieciskās izmaksas, atbrīvos resursus citām investīcijām un padarīs ES 
ekonomiku mazāk atkarīgu no nepietiekamajiem resursiem un ļoti svārstīgā resursu 
tirgus; tāpēc pieprasa Komisijai iesniegt priekšlikumus tādas likumdošanas 
izveidošanai, kas prasa samazināt gan atjaunojamo, gan neatjaunojamo dabas 
resursu izmantošanu;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

35.grozījums
7. punkts

7. Atbalsta Padomes Direktīvu 2003/96/EC, kas pārstrukturē enerģijas produktu un 
elektrības nodokļu sistēmu, un tādējādi ir mazs solis pareizajā virzienā, bet uzsver 
vajadzību paveikt vairāk šajā jomā; pieprasa Komisijai, Padomei un dalībvalstīm būt 
progresīvām, ierosinot un pieņemot jaunas ierosmes, kas uzlabos enerģijas efektivitāti 
no pieprasījuma puses un nostiprinās atjaunojamās enerģijas sektoru (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

36.grozījums
7. punkts

7. Atbalsta Padomes Direktīvu 2003/96/EC kas pārstrukturē enerģijas produktu un 
elektrības nodokļu sistēmu, un tādējādi ir mazs solis pareizajā virzienā, bet uzsver 
vajadzību paveikt vairāk šajā jomā; pieprasa Komisijai, Padomei un dalībvalstīm būt 
progresīvām, ierosinot un pieņemot jaunas ierosmes, kas nostiprinās atjaunojamās 
enerģijas sektoru arī attiecībā uz transportu, dzīvokļu apgādi un celtniecību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

37.grozījums
7. punkts

7. Atbalsta Padomes direktīvu, kas pārstrukturē Kopienas elektroenerģijas produktu un 
elektrības aplikšanu ar nodokļiem, un tādējādi ir mazs solis pareizajā virzienā, bet 
uzsver vajadzību paveikt vairāk šajā jomā; pieprasa Komisijai, Padomei un 
dalībvalstīm būt progresīvām, ierosinot un pieņemot jaunas ierosmes, kas nostiprinātu 
atjaunojamās enerģijas sektoru un veicinātu koģenerācijas izplatīšanu un efektīvas 
biomasas enerģijas izmantošanu arī attiecībā uz transportu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Riitta Myller

38.grozījums
8. punkts

8. Atbalsta Komitejas veikto darbu attiecībā uz rokasgrāmatas izveidošanu par valsts 
pasūtījumu vides jomā, un ar nepacietību gaida šīs rokasgrāmatas ietekmes 
novērtēšanu, lai konstatētu, vai nebūtu noderīgi vēl saistošāki noteikumi; atzinīgi 
novērtē Wim Kok ziņojumā ietvertos ieteikumus, ka valsts un vietējām varas 
iestādēm jāizstrādā rīcības plāni apkārtējai videi draudzīgiem valsts pasūtījumiem; 

Or. fi

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

39.grozījums
8. a punkts (jauns)

8a. Griežas pie Komisijas ar prasību izvirzīt augstu mērķi attiecībā uz valsts pasūtījumu 
lomu, kuras mērķis parasti ir noteikt, ka visiem valsts pasūtījumiem jāietver vides 
kritēriji un ka dalībvalstīm jāizstrādā standartizētas pamatnostādnes 
vissvarīgākajiem produktiem un pakalpojumiem līdz 2007.gadam, kā arī jāveic šo 
pasūtījumu veicēju apmācība par šīm pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

40.grozījums
9. punkts

9. Uzsver to barjeru atpazīšanas un novēršanas nozīmi, kas kavē (svītrojums) plašāku 
vides tehnoloģiju izmantošanu; pieprasa Komisijai izstrādāt konkrētu rīcības 
programmu, lai novērstu rīcības plānā konstatētās barjeras, ieskaitot grafiku; 
pieprasa Komisijai sastādīt ziņojumu par labāko praksi, kas pastiprināti izmanto 
vides tehnoloģijas aiz ES robežām, piemēram, Japānā;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

41.grozījums
9. a punkts (jauns)

9a. Griežas pie Komisijas ar prasību izvirzīt par vislielāko prioritāti “pareizo tirgus 
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apstākļu” radīšanu vides tehnoloģijām, sākumā ar lēmumu palīdzību Kopienas 
līmenī, piem., ieviešot piesārņotāja maksāšanas principu, tādējādi pārliecinoties, ka 
kompānijas, kas piedāvā tīras tehnoloģijas, tiek atalgotas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

42.grozījums
9. b punkts (jauns)

9b. Norāda, ka gadījumā, ja ES vēlas sasniegt Lisabonas stratēģijas mērķus, tai ciešāk 
jāsastrādājas ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, un izsaka nožēlu par to, ka nav 
izdevies nodrošināt mazo un vidējo uzņēmumu piemērotu iekļaušanu Komisijas 
rīcības plānā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

43.grozījums
10. punkts

10. Griežas pie Komisijas un dalībvalstīm ar prasību paātrināt pasākumus, lai 
samazinātu videi kaitīgas dotācijas un visbeidzot tās likvidētu; atzīmē, ka šo dotāciju 
apjoms ir iespaidīgs;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

44.grozījums
10. punkts

10. Griežas pie Komisijas un dalībvalstīm ar prasību prioritārā kārtā paātrināt reformas 
procesu attiecībā uz dotācijām, kas negatīvi ietekmē vidi un neatbilst ilgtspējīgai 
attīstībai, lai šīs dotācijas samazinātu un visbeidzot likvidētu; atzīmē, ka šo dotāciju 
apjoms ir iespaidīgs un griežas pie Eiropas Vides aģentūras ar prasību sastādīt 
dotāciju sarakstu, kas tieši vai netieši veicina ražošanas un patēriņa piesārņošanu, 
tādējādi radot negodīgu konkurenci tīrākām tehnoloģijām;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

45.grozījums
10. a punkts (jauns)

10a. Atzīmē, ka ES valsts atbalsta palielināšana fosīlam kurināmajam ir traucējusi vides 
tehnoloģiju attīstībai, un pieprasa pārskatīt ES pamatnostādnes valsts atbalsta 
politikai, lai atspoguļotu ārējo izmaksu iekļaušanas principu enerģijas cenā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

46.grozījums
11. punkts

11. Atbalsta domu par darbības verifikāciju un vides sertifikātiem, lai radītu paļāvību tirgū 
esošajām jaunajām tehnoloģijām, gan uzņēmēju, gan patērētāju vidū; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

47.grozījums
11. punkts

11. Atbalsta domu par darbības verifikāciju un vides sertifikātiem, lai radītu paļāvību tirgū 
esošajām jaunajām tehnoloģijām, gan uzņēmēju, gan patērētāju vidū; griežas pie 
Eiropas Vides aģentūras ar prasību analizēt, vai Eiropas noteikumi nebremzē 
vislabāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu un izplatīšanu; griežas pie Komisijas 
ar pieprasījumu nodrošināt, lai Eiropas noteikumi, gluži pretēji, dotu pozitīvu 
ieguldījumu vides mērķu sasniegšanā, veicinot vides tehnoloģiju ieviešanu;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

48.grozījums
11. a punkts (jauns)

11a. Griežas pie Komisijas un dalībvalstīm ar prasību ieviest sistēmu, ar kuras palīdzību 
savāc informāciju par produkta darbību vidē, un padarīt šo informāciju pieejamu 
sabiedrībai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

49.grozījums
12. a punkts (jauns)

12a. Izsaka bažas par nepietiekamu jau pieejamo vides tehnoloģiju risinājumu 
izmantošanu; atbalsta ierosmes pastiprināt instrumentus enerģijas efektivitātes un 
materiālās efektivitātes investīciju finansēšanai un pieprasa, lai valsts investīciju 
atbalsts vispār tiktu piešķirts atkarībā no tā, vai ir izraudzītas videi draudzīgas 
ražošanas metodes; turpmāk pieprasa Eiropas Investīciju bankai (turpmāk – EIB) 
un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (turpmāk – ERAB) palielināt to 
projektu finansēšanu, kas saistīti ar ekojauninājumiem un tehnoloģiju, īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

50.grozījums
13. a punkts(jauns)

13a. Uzsver, ka Septītajai pētniecības ietvarprogrammai jānodrošina finansējums vides 
tehnoloģijām un videi draudzīgiem produktiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

51.grozījums
13. b punkts (jauns)

13b. Uzskata, ka iekšējā tirgus vienmērīgas darbības nodrošināšanai, vislabāk ir rīkoties 
Kopienas līmenī, un griežas pie Komisijas ar ambicioziem priekšlikumiem 
nodrošināt enerģijas patēriņa vides izmaksu iekļaušanu nodevās, ja izrādās, ka 
atklāta koordinēšanas metode nedod atbilstošus rezultātus;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

52.grozījums
13. c punkts (jauns)

13c. Griežas pie Komisijas ar prasību, lai nākamās pētniecības ietvarprogrammas 
priekšlikumā tā izstrādātu ekonomikas sektoram stratēģisko pētījumu 
sarakstu, konsultējoties ar visām iesaistītajām pusēm (ražotājiem, vides 
organizācijām, universitātēm, pētniecības institūtiem un patērētājiem);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

53.grozījums
14. punkts

14. Atbalsta tehnoloģisko platformu veicināšanu jomās, kas ir saistītas ar vides 
tehnoloģijām; taču neatlaidīgi pieprasa, lai attiecībā uz dalību un pieeju 
informācijai šādas platformas būtu pieejamas visiem interesentiem uz vienādiem 
noteikumiem; (svītrots)

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis un Nikolaos Vakalis

54.grozījums
14. punkts

14. Atbalsta plānu par tehnoloģiskajām platformām īpaši problemātiskās jomās un tādās, 
kur ir iespējams progress, kā ūdeņraža, kurināmo elementu, saules paneļu un ūdens 
apgādes jomā, bet izsaka bažas par piekļuvi šīm platformām: uzsver tādu platformu 
izveidošanas nozīmīgumu, kas ir pieejamas visiem interesentiem uz vienādiem 
noteikumiem; ierosina, lai šīm platformām būtu saikne ar industriju, lai ieviestu 
jauninājumus tirgū un gūtu būtisku finanšu pienesumu no industrijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

55.grozījums
14. punkts

14. Atbalsta plānu par tehnoloģiskajām platformām īpaši problemātiskās jomās un tādās, 
kurās ir iespējams progress, kā ūdeņraža, kurināmo elementu, saules paneļu un ūdens 
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apgādes jomā, bet izsaka bažas par piekļuvi šīm platformām: uzsver tādu platformu 
izveidošanas nozīmīgumu, kas ir pieejamas visiem interesentiem uz vienādiem 
noteikumiem; ierosina, lai šīm platformām būtu saikne ar industriju, lai ieviestu 
jauninājumus tirgū; atzīmē, ka tehnoloģiskās platformas ir vajadzīgas arī citur, ne 
tikai esošajos spēcīgajos industrijas sektoros; uzskata par īpaši svarīgu, lai šīs 
platformas mijiedarbotos ar valsts pētniecības un tehnoloģijas programmām;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

56.grozījums
14. a punkts (jauns)

14a. Griežas pie Komisijas ar prasību atbalstīt konkrētus tehnoloģiskus pasākumus, kas 
novērstu atšķirības starp pētnieciskajām darbībām, demonstrēšanas produktiem un 
ieviešanu tirgū;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

57.grozījums
14. b punkts (jauns)

14b. Griežas pie Komisijas ar prasību vairāk uzsvērt tirgus izveidošanas un izplatīšanas 
programmas, kā arī ieteikt, kādus instrumentus izmantot, lai izveidotu vides 
tehnoloģiju tirgu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

58.grozījums
14. c punkts (jauns)

14c. Griežas pie Komisijas ar prasību pievērst īpašu uzmanību iespējām, ko piedāvā 
dažādu ražošanas darbību apvienojums, lai veicinātu viena ražošanas procesa 
pārpalikumu materiālu izmantošanu citos ražošanas procesos, ja iespējams gūt 
ekonomisko labumu, kā arī labumu videi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

59.grozījums
15. punkts

15. Uzsver ekoefektīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk – IKT) 
izmantošanas nozīmi kā līdzekli vides sloga samazināšanai (dematerializāciju), un 
pieprasa dalībvalstīm veicināt un rosināt šādu domāšanas veidu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

60.grozījums
17. punkts

17. Griežas pie Komisijas ar prasību novērtēt politiku iekšējo un ārējo papildu ietekmi uz
Eiropas Savienības ilgtspējīgu attīstību, lai novērstu Eiropas Savienības mērķu 
iedragāšanu;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

61.grozījums
18. a punkts (jauns)

18a. Izsaka nožēlu sakarā ar  Komisijas neveiksmi iesaistīt Eiropas Patentu biroju šajā 
ierosmē, un pieprasa, lai noteikti tiktu atklāti vides tehnoloģiju pētījumu rezultāti, 
ko finansēja no valsts naudas līdzekļiem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

62.grozījums
19. punkts

19. Uzsver ekojauninājumu iekļaušanas nozīmi visos turpmākajos Kopienas finansēšanas 
instrumentos un uzskata, ka ir būtiski, lai vides tehnoloģijas finansējums būtu 
centrālais elements šobrīd gatavotajā konkurētspējas un jauninājumu programmā 
(turpmāk – KJP);

Or. fi
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Grozījumu iesniedza Riitta Myller

63.grozījums
20. punkts

20. Uzsver, ka ilgtspējīga attīstība prasa globālus risinājumus, un atbalsta visas ierosmes, 
kas veicina vides tehnoloģijas jaunattīstības valstīs; uzskata, ka jānovērš novecojošu 
un piesārņojošu tehnoloģiju eksportēšana uz trešām valstīm; uzsver, ka Eiropas 
Savienībai jāuzņemas vadošā loma attiecībā uz tehnoloģiju pārcelšanu, un pieprasa, lai 
dalībvalstis veicinātu privātā sektora un starptautisko aizdevumu institūciju vides 
tehnoloģiju sekmēšanu; atbalsta nesen pieņemto Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (turpmāk – ESAO) ieteikumu par vienotu pieeju videi un oficiāli 
atbalstītiem eksporta kredītiem;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

64.grozījums
20. pants

20. Uzsver, ka ilgtspējīga attīstība prasa globālus risinājumus, un atbalsta visu ierosmju 
izplatīšanu un vides tehnoloģiju veicināšanu Savienībā un jaunattīstības valstīs; 
uzsver, ka Eiropas Savienībai jāuzņemas vadošā loma, kad runa iet par tehnoloģiju 
pārcelšanu, un pieprasa, lai dalībvalstis veicinātu valsts sektoru, privāto sektoru un 
starptautisko aizdevumu institūcijas izplatīt un sekmēt vides tehnoloģijas; atbalsta 
nesen pieņemto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk –
ESAO) ieteikumu par vienotu pieeju videi un oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

65.grozījums
20. punkts

20. Uzsver, ka ilgtspējīga attīstība prasa globālus risinājumus, un atbalsta visas ierosmes, 
kas veicina vides tehnoloģijas jaunattīstības valstīs; uzsver, ka Eiropas Savienībai 
jāuzņemas vadošā loma, kad runa iet par tehnoloģiju pārcelšanu, un pieprasa, lai 
dalībvalstis mudinātu privāto sektoru un starptautisko finanšu institūcijas savos 
aizdevumos izvirzīt par prioritāti vides tehnoloģijas; atbalsta nesen pieņemto ESAO 
ieteikumu par vienotu pieeju videi un oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

66.grozījums
21. a punkts (jauns)

21a. Atzīmē, ka nepietiekami resursi bieži ir reģionālo konfliktu pamatā jaunattīstības 
valstīs; uzskata, ka ES vides tehnoloģiju pārcelšana var arī kalpot par konflikta 
novēršanas līdzekli;

Or. en


