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Priekšlikums rezolūcijai

Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 1
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 5 un ITRE Nr. 4)
c) apsvērums

c) tā kā šinī kontekstā ir vitāli svarīgi pastiprināt un izmantot pozitīvās sinerģijas starp 
vides aizsardzību un konkurenci un atdalīt ekonomisko attīstību no vides degradācijas; 
un tā kā vides tehnoloģijas (visu veidu tehnoloģijas, kuru izmantošana ir videi daudz 
nekaitīgāka kā citu atbilstošo tehnoloģiju izmantošana ņemot vērā to vispārējo ietekmi 
uz vidi) ir svarīgs līdzeklis, lai to sasniegtu,

Or. en
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Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 2
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījuma 1. punktu (oriģināla tekstu), ITRE Nr. 1 un 
grozījumu Nr. 17)
1. punkts

1. Atbalsta paziņojumu kā noderīgu pamatu diskusijai un vēl konkrētāku priekšlikumu 
izstrādei vides tehnoloģijas atbalstīšanai, bet vēlētos redzēt lielāku uzsvaru uz šādu 
tehnoloģiju pieprasījuma izstrādāšanu; pieprasa fragmentāras pieejas nomaiņu
attiecībā uz vides politiku un ilgtspējīgu attīstību vispār un jo sevišķi attiecībā uz šo 
Rīcības plānu ar tādu pieeju vides politikai, kas vairāk pamatota uz sistēmu, dzīves 
cikla pieeju saskaņā ar Integrēto produktu politiku (turpmāk – IPP), kur liela 
nozīme ir piešķirta jauninājumiem un tīru tehnoloģiju attīstībai, un, visbeidzot, 
uzsver koordinācijas svarīgumu starp ES un dalībvalstīm;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 3
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 20, Nr. 6, Nr. 14 un ITRE Nr. 7)
1. a punkts

1. a Norāda uz nodarbinātības un izaugsmes potenciālu vides tehnoloģiju sektorā, kur 
var izveidot lielu daudzumu jaunas biznesa iespējas un tātad jaunas darba
vietas – jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos – kam var būt izšķiroša nozīme 
Lisabonas mērķu sasniegšanā;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 4
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 19, Nr. 23, Nr. 33)
1. b punkts

1. b Aicina Komisiju noteikt faktorus, kas mūsdienās uzliek videi vislielāko slogu un pēc 
tam sektoru pa sektoram apskata kādi tehnoloģijas jauninājumi ir vajadzīgi, lai 
atrisinātu tās problēmas; iesaka, ka šajā darbā jāietilpst šādiem apsvērumiem:

a. Kādas ir risināmās problēmas?
b. Kādi traucēkļi pastāv konkrēto problēmu atrisināšanai?
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c. Kāds ir ES mērķis attiecībā uz problēmām?
d. Kā tika veikta 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

Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 5
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 28 un Nr. 29)
4. punkts

4. Atbalsta vienošanās ideju (svītrojums) par godkārīgi izvirzītiem darbības mērķiem
visa veida produkcijai, pakalpojumiem un produktu attīstībai, īpaši prioritārās jomās, 
kas noteiktas Sestajā vides rīcības programmā; uzsver, ka šādi mērķi palīdzēs Eiropas 
rūpniecībai palielināt tās konkurētspēju un radīt vairāk darba vietas, un vienlaicīgi 
radīt mazāku apgrūtinājumu videi; aicina Komisiju drīzumā nodrošināt pirmo 
darbības mērķu sarakstu, kas balstīts uz dzīves cikla pieeju, kurus īsteno ar 
obligātām minimuma prasībām vai brīvprātīgiem nolīgumiem, kad politikas mērķus 
sasniedz ātrāk vai ar zemākām izmaksām nekā ar obligātām prasībām;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 6
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 30, Nr. 58, ITRE Nr. 17)
4. a punkts

4. a Aicina Komisiju atbalstīt industriju notiekošajā IPP procesā un pārdomāt 
tradicionālos biznesa modeļus cenšoties veicināt integrētākas un uz sistēmu 
pamatotākas prakses attīstību, īpašu uzmanību pievēršot iespējām, ko piedāvā 
dažādu ražošanas darbību apvienošana, lai sekmētu no viena ražošanas procesa 
pārpalikušo materiālu izlietojumu citos ražošanas procesos, piemēram, sadzīves 
atkritumu izmantošana, lai sasniegtu enerģijas ekonomiju, ar ko iegūtu 
ekonomisku, kā arī vides labumu;

Or. en
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Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 7
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 31, Nr. 32, Nr. 48, ITRE Nr. 5)
5. punkts

5. Aicina Komisiju palīdzēt izveidot metodes un vides indikatorus dažādu produktu, 
pakalpojumu un procesu sloga izmērīšanai uz vidi, lai veicinātu visas ieinteresētās 
puses pieņemt kompetentus lēmumus; aicina Komisiju un dalībvalstis uzsākt 
kampaņu, kas pamatota uz šādu vides darbības informāciju ES, lai iedrošinātu 
patērētājus pieprasīt videi tīras tehnoloģijas;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 8
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37)
7. punkts

7. Atbalsta Padomes direktīvu 2003/96/EK, kas pārstrukturē Kopienas enerģijas 
produktu un elektrības nodokļu sistēmu, bet uzsver vajadzību paveikt vairāk šajā 
jomā; pieprasa Komisijai, Padomei un dalībvalstīm būt progresīvām, ierosinot un 
pieņemot jaunas ierosmes, lai uzlabotu enerģijas efektivitāti no pieprasījuma puses,
pastiprinātu atjaunojamās enerģijas sektoru, un veicinātu koģenerācijas izplatīšanu 
un efektīvas biomasas enerģijas izmantošanu arī attiecībā uz transportu, dzīvokļu 
apgādi un celtniecību;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 9
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 40, Nr. 8, Nr. 47)
9. punkts

9. Uzsver atzīšanas svarīgumu un nepieciešamību novērst šķēršļus, kas palēnina vides 
tehnoloģiju attīstību un plašāku pielietojumu; tādēļ aicina Eiropas Vides aģentūru 
analizēt, cik lielā mērā Kopienas noteikumi darbojas kā kavēklis uz vides 
tehnoloģiju lietojumu un izplatību un lūdz Komisijai pēc tam izstrādāt konkrētu 
rīcības programmu, lai novērstu identificētās problēmas, ieskaitot grafiku; šinī 
kontekstā aicina Komisiju sagatavot ziņojumu par labāko praksi, kas ir palielinājusi 
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vides tehnoloģiju pielietojumu ārpus ES, piemēram, Japānā;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 10
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 53, Nr. 54, Nr. 55)
14. punkts

14. Atbalsta vides tehnoloģisku platformu sekmēšanu; tomēr uzstāj, ka šādām 
platformām jābūt atvērtām attiecībā uz līdzdalību un pieeju informācijai visām 
ieinteresētajām pusēm ar vienādiem nosacījumiem; uzsver, ka šo platformu veiksme 
ir atkarīga no sadarbības un līdzfinansēšanas no ražošanas puses; atzīmē, ka 
tehnoloģiju 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. en

Kompromisa grozījumu iesniedza: Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Claude 
Turmes

Grozījums Nr. 11
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 63, Nr. 64, Nr. 65)
20. punkts

20. Uzsver, ka ilgtspējīga attīstība prasa globālus risinājumus un atbalsta visus 
priekšlikumus vides tehnoloģiju izplatīšanai un sekmēšanai jaunattīstības valstīs; 
uzskata, ka jānovērš novecojošu un piesārņojošu tehnoloģiju eksportēšana uz 
trešām valstīm; uzsver, ka Eiropas Savienībai jāuzņemas vadošā loma tehnoloģiju 
pārcelšanā un pieprasa, lai dalībvalstis mudina valsts sektoru, privāto sektoru un 
starptautiskās finanšu institūcijas izplatīt un veicināt vides tehnoloģijas un prioritāti 
piešķirt vides tehnoloģijām to aizdošanā, noliedzot finansiālu atbalstu novecojošām 
un piesārņojošām tehnoloģijām; atbalsta nesen pieņemto Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (turpmāk – ESAO) ieteikumu par vienotu pieeju videi un 
oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem;

Or. en


