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GROZĪJUMI Nr. 1–48

Atzinuma projekts (PE 388.421v01-00)
Vittorio Prodi
Atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedis „Atjaunojamie enerģijas avoti 21. gadsimtā: 
ilgtspējīgākas nākotnes veidošana”
(2006/0000(INI))

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. uzsver, ka pieaug mūsu sabiedrības un ekonomikas neaizsargātība klimata pārmaiņu 
(svītrojums) un pieaugošo enerģijas izmaksu dēļ;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 2
1.a punkts (jauns)

1.a pauž nožēlu, ka reģionālās un vietējās iestādes Eiropas Savienībā joprojām izrāda 
pārāk mazu ieinteresētību par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un 
pielietojumu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
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Seeber

Grozījums Nr. 3
2. punkts

2. turpina uzsvērt iespējamo atjaunojamās enerģijas nozares potenciālu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju un piesārņojuma samazināšanā, vietējo enerģijas avotu izmantošanā 
(svītrojums), Lisabonas mērķu sasniegšanā, piegādes drošības uzlabošanā, vairāk 
dažādojot enerģijas avotus, kā arī ES mērķu sasniegšanā attiecībā uz izaugsmi, 
nodarbinātību un ilgtspējīgu attīstību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 4
2. punkts

2. turpina uzsvērt iespējamo atjaunojamās enerģijas nozares potenciālu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju un piesārņojuma samazināšanā, vietējo enerģijas avotu izmantošanā, 
drošas enerģijas piegādes nodrošināšanā un Lisabonas mērķu sasniegšanā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 5
2.a punkts (jauns) 

2.a atzinīgi vērtē Komisijas atzinumu, ka fosilā kurināmā cenā nav pienācīgi 
atspoguļotas ārējas izmaksas, tostarp tās, kas saistītas ar klimata pārmaiņu ietekmi; 
uzsver vajadzību veikt pašreizējā ekonomikas modeļa reformu, lai ietvertu negatīvos 
ārējos faktorus, izlīdzinot dažādu enerģijas avotu konkurences apstākļus un tādējādi 
uzlabojot atjaunojamo enerģijas avotu konkurētspēju; turklāt aicina Komisiju
ierosināt tiesību aktu priekšlikumus, lai atceltu tās subsīdijas, kas rada pretdabisku 
stimulu izmantot fosilo kurināmo;

Or. en



AM\663131LV.doc 3/15 PE 388.430v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 6
2.b punkts (jauns)

2.b pauž nožēlu, ka ES mērķis – līdz 2010. gadam panākt 12 % atjaunojamo enerģijas 
avotu īpatsvaru kopējā ES enerģijas struktūrā – visdrīzāk netiks sasniegts; tādēļ 
uzsver, ka atbilstīgi Atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedī noteiktajiem mērķiem ir 
jāizstrādā detalizēti īstenošanas plāni, kuros noteikti valsts mērķi un saistoši 
apakšmērķi dažādās enerģētikas jomās, kā arī sankcijas, ko piemēro mērķu 
nesasniegšanas gadījumā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 7
3. punkts

3. atzinīgi vērtē 2007. gada marta Eiropadomes secinājumu par atjaunojamajiem 
enerģijas veidiem (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 8
3. punkts

3. atzinīgi vērtē 2007. gada marta Eiropadomes lēmumu par mērķi panākt 20 % 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru līdz 2020. gadam; aicina izstrādāt visaptverošu 
energoefektivitātes stratēģiju, lai palīdzētu sasniegt šo mērķi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Margrete Auken Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 9
3. punkts

3. atzinīgi vērtē 2007. gada marta Eiropadomes secinājumu par atjaunojamajiem 
enerģijas veidiem, taču pauž pārliecību, ka mērķis panākt 20 % atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaru līdz 2020. gadam varētu būt daudz augstāks; atkārtoti dara zināmu savu 
nostāju, ka ES jācenšas līdz 2020. gadam sasniegt 25 % īpatsvaru; turklāt uzstāj, ka 
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tiesību akta priekšlikums par ES mērķi ir jāizstrādā, pamatojoties uz EK līguma 
175. panta 1. punktu, lai nodrošinātu pilnīgu Padomes un Eiropas Parlamenta 
iesaistīšanos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 10
3. punkts

3. atzinīgi vērtē 2006. gada marta Eiropadomes secinājumu par atjaunojamajiem 
enerģijas veidiem, taču pauž pārliecību, ka mērķis panākt 20 % atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaru līdz 2020. gadam varētu būt daudz augstāks; vienlaikus uzskata, ka 
starpposma mērķu noteikšana ir īpaši lietderīga;

Or. el

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Grozījums Nr. 11
3.a punkts (jauns)

3.a mudina Komisiju nodrošināt, ka mērķis par 20 % atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvaru dalībvalstīm tiesību aktos tiek noteikts par saistošu un konsekventi 
īstenots, kā arī to, ka dalībvalstīm, kuras nepilda savas saistības, piemēro striktas 
sankcijas; uzsver vajadzību izstrādāt valstu rīcības plānus, kuros katra dalībvalsts 
nosaka saistošus mērķus katrai nozarei, pamatojoties uz īpašām meteoroloģiskām, 
ģeogrāfiskām un ģeoloģiskām iespējām un iepriekšējo veikumu; aicina Komisiju 
veikt gan sākotnēju, gan starpposma novērtējumu par valstu rīcības plāniem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Grozījums Nr. 12
3.b punkts (jauns)

3.b norāda uz biomasas izmantošanas iespējām, sevišķi elektroenerģijas, apkures un 
dzesēšanas jomās, lai atdzīvinātu ekonomiku īpaši lauku reģionos atbilstīgi 
lauksaimniecības praksei, saglabājot biomasas ilgtspējīgu ražošanu un neietekmējot 
vietējo pārtikas ražošanas nozari, kā arī lai palīdzētu tagadējiem lauksaimniekiem 
nākotnē kļūt par enerģijas ražotājiem; 



AM\663131LV.doc 5/15 PE 388.430v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Or. de

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 13
4. punkts

4. aicina Komisiju papildus galvenajam mērķim, kas attiecas uz atjaunojamās 
enerģijas īpatsvaru, noteikt īpašus mērķus par elektroenerģijas patēriņa īpatsvaru 
vismaz tādā pašā līmenī, kāds ir pašreizējiem mērķiem šajā jomā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Margrete Auken Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 14
4. punkts

4. pauž satraukumu par juridiski saistošu nozares mērķu neesamību attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas veidiem kopumā 2020. gadam; tādēļ aicina Komisiju saglabāt 
un uzlabot pašreizējās atjaunojamās enerģijas direktīvas par elektroenerģijas un 
transporta jomu, kā arī ieviest jaunu direktīvu īpaši par apkures un dzesēšanas 
nozari; aicina Komisijā piešķirt atbilstīgus resursus, lai rūpīgi novērtētu valstu 
rīcības plānus par atjaunojamo enerģiju; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 15
4. punkts

4. pauž satraukumu par politikas un juridiski saistošu mērķu neesamību attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas veidiem kopumā un uz apkures un dzesēšanas nozari, kā arī 
par salīdzinoši vājiem tiesību aktiem attiecībā uz atjaunojamās enerģijas avotu 
izmantošanu transporta nozarē ES līmenī;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 16
4.a punkts (jauns)

4.a aicina Komisiju pieņemt tiesību aktus, lai veicinātu atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu apkures un dzesēšanas jomā, jo īsā laika posmā par salīdzinoši zemām 
izmaksām šajā jomā var izmantot lielu potenciālu; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 17
4.a punkts (jauns)

4.a atkārtoti izsaka aicinājumu pieņemt direktīvu, lai veicinātu atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu apkures un dzesēšanas jomā, jo īsā laika posmā par salīdzinoši zemām 
izmaksām šajā jomā var izmantot lielu potenciālu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 18
4.b punkts (jauns)

4.b pauž nožēlu, ka Padome un Komisija pašreiz neizstrādā šāda veida direktīvu, un 
saistībā ar vispārēju likumdošanu par atjaunojamiem enerģijas avotiem par 
otršķirīgu risinājumu aicina noteikt saistošu minimālo mērķi apkures un dzesēšanas 
jomā; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 19
5. punkts

5. uzsver, ka, lai sasniegtu 25 dalībvalstu ES mērķi klimata jomā, pāreja uz plašāku 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu jāpapildina ar ievērojamiem 
energoefektivitātes uzlabojumiem, stratēģijām, kuru mērķis ir nodrošināt tīrāku 
fosilo kurināmo, kā arī izmaiņām dzīvesveidā un patēriņa ieradumos, lai, cik vien 
iespējams, saprātīgāk izmantotu un ietaupītu enerģiju;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 20
5. punkts

5. uzsver patēriņa un ražošanas ieradumu izmainīšanas nozīmi; aicina samazināt valsts 
subsīdijas tādiem ražošanas veidiem, kas nav ilgtspējīgi vides jomā, un ES mērogā 
strauji ieviest vides un enerģijas nodokļus;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 21
5. punkts

5. uzsver patēriņa ieradumu izmainīšanas nozīmi, lai izmantotu enerģiju daudz 
saprātīgāk un lai to taupītu; jo īpaši aicina dalībvalstu starpā apmainīties ar labāko 
praksi atjaunojamo enerģijas avotu jomā un maksimāli izmantot struktūrfondus 
enerģijas taupīšanas pasākumiem jaunajās dalībvalstīs, kurās ir vislielākais 
potenciāls;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Grozījums Nr. 22
5.a punkts (jauns)

5.a uzsver vajadzību visupirms izveidot nelielas, decentralizētas piegādes struktūras, lai 
sasniegtu mērķi ievērojami palielināt no vietējiem avotiem iegūtas tīrās enerģijas 
īpatsvaru, un norāda uz tām iespējām, ko šajā jomā piedāvā termoelektrostaciju un 
ģeotermālā enerģija;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 23
5.a punkts (jauns)

5.a atzīst, ka ir jāattīsta rentablas iespējas plašākai biomasas izmantošanai enerģijas 
iegūšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 24
5.b punkts (jauns)

5.b uzsver, ka darbības paplašināšana, kas vajadzīga atjaunojamo enerģijas avotu 
stratēģijas mērķu sasniegšanā, jāīsteno ar lielāku uzmanību arī pret 
daudzpusīgākām ekoloģijas problēmām (meža ilgtspējīga apsaimniekošana, 
bioloģiskā daudzveidība, augsnes noplicināšanas novēršana utt.), ne tikai ņemot 
vērā siltumnīcefekta gāzu emisijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 25
6. punkts

6. uzsver, ka biodegvielas nedrīkst izmantot motorizētajos transportlīdzekļos, ja pastāv 
risks, ka rezultātā palielināsies pārtikas cenas pasaules mērogā vai tropu lietus 
mežu vai kūdras purvu iznīcināšanas dēļ radīsies siltumnīcefekta gāzu izplūde;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Grozījums Nr. 26
6. punkts

6. aicina Komisiju izstrādāt jaunus kritērijus to augu eļļu importam, kuras izmanto 
biodegvielas ražošanā, un aicināt ieviest pasaules mērogā piemērojamus ilgtspējīgus 
standartus biodegvielas ražošanai un izmantošanai, lai nodrošinātu labu līdzsvaru
starp pārtikas un enerģijas ražošanu, kā arī bioloģiskās dažādības un to reģionu 
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aizsardzībai, kuros ir augsts oglekļa piesaistīšanas līmenis;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Margrete Auken Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 27
6. punkts

6. atgādina, ka attiecībā uz biodegvielu ir jāmēģina atrast labs līdzsvars starp pārtikas un 
enerģijas ražošanu; uzstāj, ka pirms obligāto mērķu noteikšanas ir jāveic obligāta 
analīze par ciklu no degvielas ieguves līdz transportlīdzekļa kustības uzsākšanai 
(„well-to-wheel”) un ekoloģiskās un sociālās ilgtspējības kritēriji;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 28
6. punkts

6. atgādina, ka attiecībā uz biodegvielu ir jāmēģina atrast labs līdzsvars starp pārtikas un 
enerģijas ražošanu; atzīst, ka vietējo enerģētisko kultūru piegāde ir ierobežota; tādēļ 
uzsver, ka attiecībā uz šo biodegvielu ir jāievieš obligāta ekoloģiskā un sociālā 
sertifikācija un jānodrošina, ka šīs degvielas pilna aprites cikla efektivitāte klimata 
jomā un energoefektivitāte nav apstrīdama;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 29
6.a punkts (jauns)

6.a uzsver, ka biodegvielas ražošanas pamatā jābūt ekonomiskai un ekoloģiskai 
ilgtspējībai visā ražošanas aprites ciklā; aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
izveidotu vispārēju biodegvielas marķēšanas sistēmu; uzskata, ka ir svarīgi veicināt 
trešās paaudzes biodegvielas tehnoloģiju;

Or. fi
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 30
6.a punkts (jauns)

6.a noraida saistošo mērķi biodegvielas patēriņu noteikt 10 % apmērā un aicina ieviest 
pieeju, kuras pamatā ir pašreizējās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana un 
kura ir ietverta Komisijas priekšlikumā par jauno Degvielas kvalitātes direktīvu
(COM(2007)0018);

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 31
6.a punkts (jauns)

6.a norāda, ka meža biomasa un citas kultūras, ko izmanto enerģijas vai izejvielu 
ieguvē, ir jāapsaimnieko atbilstīgi starptautiski atzītiem augsta līmeņa ilgtspējības 
standartiem; uzsver, ka ar mežu saistītās nozares ieguldījumi un saistības ir jāatzīst 
un jāatbalsta politikā, kura sekmē labākus ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos 
raksturlielumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 32
6.a punkts (jauns)

6.a mudina dalībvalstis tiekties uz labāku praksi un salīdzināt to attiecībā uz biomasas 
un biodegvielas ražošanas un izmantošanas veicināšanu, izmantojot atklāto 
koordinācijas metodi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 33
8. punkts

8. norāda, ka ir jāpārvar pašreizējie šķēršļi tirgū, lai labāk risinātu atjaunojamo enerģijas 
avotu veicināšanu; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt līdzekļus labvēlīgas 
tirgus vides radīšanā, ar kuru saistībā jāatceļ pretdabiskas subsīdijas un aktīvi 
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jāizmanto valsts iepirkums Eiropas Savienībā, lai palīdzētu samazināt gan 
energoefektīvu, gan atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju izmaksas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 34
8. punkts

8. norāda, ka ir jāpārvar pašreizējie šķēršļi tirgū, lai labāk risinātu atjaunojamo enerģijas 
avotu veicināšanu; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt līdzekļus labvēlīgas 
tirgus vides radīšanā, vienlaikus nodrošinot piekļuvi un prioritāru piekļuvi 
atjaunojamiem enerģijas avotiem elektrotīklā; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Margrete Auken

Grozījums Nr. 35
8. punkts

8. norāda, ka ir jāpārvar pašreizējie šķēršļi tirgū, lai labāk risinātu atjaunojamo enerģijas 
avotu veicināšanu; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt līdzekļus labvēlīgas 
tirgus vides radīšanā; šajā saistībā uzsver būtisko nozīmi nodrošināt godīgu piekļuvi 
energotīkliem un to, ka aktīvi jāveicina decentralizēta atjaunojamās enerģijas
ražošana un izmantošana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 36
8. punkts

8. norāda, ka ir jāpārvar pašreizējie šķēršļi tirgū, lai labāk risinātu atjaunojamo enerģijas 
avotu veicināšanu; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt līdzekļus labvēlīgas 
tirgus vides radīšanā, nepieļaujot kompromisus vides, veselības un ilgtspējības 
apsvērumos;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 37
8.a punkts (jauns)

8.a norāda, ka no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas elektroenerģijas 
veicināšanas sistēmas Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgas, kas kropļo konkurenci 
un nav efektīvs risinājums; atkārtoti aicina ilgtermiņā visā Eiropā izveidot 
saskaņotu stimulu sistēmu, kurai jāatbilst šādiem kritērijiem: 

a) jāpalīdz sasniegt pašreizējos mērķus un vērienīgākus turpmākos mērķus;
b) jābūt saskaņā ar elektroenerģijas nozares iekšējā tirgus principiem;
c) jābūt daļai no sistemātiskas pieejas atjaunojamo enerģiju attīstībā, ņemot vērā 

katra atjaunojamās enerģijas veida īpašās iezīmes, kā arī dažādās tehnoloģijas 
un ģeogrāfiskās atšķirības;

d) efektīvi jāveicina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana, kurai vienlaikus 
jābūt vienkāršai un iespējami efektīvākai, jo īpaši attiecībā uz izmaksām; 

e) jāietver visu enerģijas avotu ārējās izmaksas;
f) jānodrošina pietiekami ilgs pārejas periods valsts stimulu sistēmās, lai 

neietekmētu investoru pārliecību; 
uzskata, ka ar šiem kritērijiem vienotie Kopienas noteikumi par valsts 
garantētajām sistēmām ilgtermiņā var būt saprātīgi, bet jāņem vērā arī kvotas un 
atklāta konkursa sistēmas, ja var atrisināt problēmu, kas saistīta ar dažās 
dalībvalstīs vērojamo šādu modeļu pašreizējo trūkumu; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou, Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas 
Ulmer, Richard Seeber

Grozījums Nr. 38
8.a punkts (jauns)

8.a norāda, ka jāveic turpmāka izpēte un jānodrošina attīstība attiecībā uz tādas 
enerģijas uzglabāšanu, kas iegūta no atjaunojamiem avotiem, par piemēru ņemot 
ūdeņraža tehnoloģiju; uzsver, ka šajā nolūkā ir jāvienkāršo administratīvie akti un 
apstiprināšanas procedūras un jāpārvar pašreizējie šķēršļi;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 39
8.a punkts (jauns)

8.a norāda, ka daži atjaunojamās enerģijas ražošanas veidi ir pretrunā gan ar attīstības, 
gan vides mērķiem; jo īpaši uzsver, ka biodegvielas ražošana nedrīkst notikt uz 
pārtikas nodrošinātības rēķina vai būt par iemeslu tropu lietus mežu iznīcināšanai; 
turklāt uzsver, ka biodegvielas ražošanas un izmantošanas rezultātā jāpanāk 
ievērojams CO2 samazinājums, lai ES mērķis biodegvielu jomā būtu atbilstīgs 
kritērijiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 40
8.a punkts (jauns)

8.a aicina Komisiju atcelt etanola ievedmuitas nodokļus, jo uzskata, ka pašreizējie 
mēģinājumi izmantot ievedmuitas nodokļus, lai aizkavētu efektīvāku, ekoloģiski 
drošāku un lētāku atjaunojamo degvielu importu, nav pārliecinoši;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 41
8.a punkts (jauns)

8.a norāda, ka uzliesmojošie atkritumi parasti ir 60 % no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem; tādēļ aicina veikt šādu atkritumu gazificēšanu un ekoloģiski apmierinošu 
tās enerģijas reģenerāciju, kas rodas gāzes sadedzināšanas rezultātā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 42
8.b punkts (jauns)

8.b norāda, ka atjaunojamo enerģijas avotu priekšrocības var palielināt, ja tos izmanto 
saistībā ar termoelektrostaciju;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 43
9. punkts

9. prasa dalībvalstīm un Komisijai stiprināt sadarbību ar reģionālajām un vietējām 
iestādēm, lai veicinātu atjaunojamos enerģijas avotus un palielinātu šādiem mērķiem 
piešķirto resursu izmantošanas efektivitāti, taču atzīst, ka tās pamatā jābūt 
maksimālai subsidiaritātei, un uzskata, ka, veicot pasākumus, ir jāatceras svarīgi 
ģeogrāfiskie, klimatiski un ekonomiskie apstākļi;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Margrete Auken, Kathalijne Maria Buitenweg
Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 44
10. punkts

10. uzskata, ka šobrīd ir pāragri saskaņot atjaunojamās enerģijas atbalsta shēmas ES 
līmenī; tomēr aicina enerģijas cenā sistemātiski ietvert ārējās izmaksas, lai 
nodrošinātu atjaunojamo enerģijas avotu ekonomisko izdevīgumu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 45
11.a punkts (jauns)

11.a pauž bažas, ka līdz 2010. gadam visas dalībvalstis varētu nesasniegt ES noteiktos 
mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģijas avotu plašāku izmantošanu, un uzskata, 
ka Atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedī jāietver mehānisms ikgadējai sasniegto 
mērķu novērtēšanai;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 46
11.a punkts (jauns)

11.a aicina atomenerģijas ražotājus paplašināt savu portfeli, lai ietvertu tajā 
atjaunojamos enerģijas avotus; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 47
11.a punkts (jauns)

11.a norāda, ka ģeotermālai enerģijai, kā arī viļņu enerģijai, ir ievērojams potenciāls 
Eiropas enerģijas piegādes dažādošanā un tas ir aktīvi jāizmanto;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 48
11.b punkts (jauns)

11.b uzsver, ka atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju iespējas ir ļoti pozitīvas daudzās 
jaunattīstības valstīs; aicina ES palīdzēt atbalstīt atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
izstrādi jaunattīstības valstīs un atvieglot vienkāršu piekļuvi Eiropas tirgos, tostarp 
atceļot ievedmuitas nodokļus.

Or. en


