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GROZĪJUMI Nr. 1-25

Atzinuma projekts (PE392.128v01-00)
Evangelia Tzampazi
Rīcības plāns energoefektivitātei: īstenot potenciālu
(2007/2106(INI))

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns energoefektivitātei: īstenot 
potenciālu” un atbalsta paredzētos prioritāros pasākumus, aicinot tos ātri īstenot.

Or. el

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 2
2. punkts

2. atzinīgi vērtē 2007.gada pavasara sammita laikā pausto saistošo apņemšanos līdz 
2020. gadam samazināt enerģijas patēriņu par 20 %, kas arī palīdzētu īstenot mērķi 
līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20 %, kā vienpusēju 
Eiropas Savienības apņemšanos, kuras mērķi var paaugstināt līdz 30 %, saskaņojot 
ar citu rūpnieciski attīstīto valstu saistībām;; piekrīt, ka ir jāparedz starpposma 
samazinājuma mērķi atkarībā no enerģijas veida;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Vladko Todorov Panayotov

Grozījums Nr. 3
2.a punkts (jauns)

2.a atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu vienoties par pamatnolīgumiem ar galvenajām 
ārējām tirdzniecības partnervalstīm un starptautiskajām organizācijām un aicina 
noslēgt šādus nolīgumus ar ārpuseiropas valstīm, kuru rīcībā ir augsti attīstītas 
tehnoloģijas enerģijas efektīvas pārveides, izplatīšanas un izmantošanas jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 4
3. punkts

3. uzsver, ka ātra spēkā esošo Kopienas tiesību aktu (piemēram, Direktīvas 2002/91/EK 
par ēku energoefektivitāti, Direktīvas 92/75/EEK (1992. gada 22. septembris) par 
marķēšanu, Direktīvas 2005/32/EK par ekodizainu un Direktīvas 2006/32/EK par 
enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem)
piemērošana un kontrole energoefektivitātes jomā palīdzētu īstenot pusi no mērķa; 
aicina dalībvalstis racionāli izmantot valstu rīcības plānus energoefektivitātes jomā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 5
3. punkts

3. uzsver, ka spēkā esošo Kopienas tiesību aktu piemērošana un kontrole 
energoefektivitātes jomā palīdzētu īstenot pusi no mērķa; aicina dalībvalstis racionāli 
izmantot valstu rīcības plānus energoefektivitātes jomā un aicina Komisiju pārbaudīt, 
vai jau pieņemto direktīvu transponēšana un īstenošana notiek pareizi un atbilstīgi 
noteiktajiem termiņiem;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 6
3. punkts

3. uzsver, ka spēkā esošo Kopienas tiesību aktu piemērošana un kontrole 
energoefektivitātes jomā palīdzētu īstenot pusi no mērķa; aicina dalībvalstis racionāli 
izmantot, ieviest un uzlabot valstu rīcības plānus energoefektivitātes jomā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 7
4. punkts

4. piekrīt viedoklim, ka vislielākā ekonomija iespējama ēku un transporta jomā;  tādēļ 
prasa šajās jomās veikt prioritārus pasākumus; prasa arī pārskatīt direktīvu par ēkām, 
lai paplašinātu tās piemērošanas jomu un tajā iekļautu obligātus efektivitātes 
standartus ES līmenī; turklāt aicina dalībvalstis veicināt sabiedriskā transporta, kā 
ar dzelzceļa, jūras un iekšējo ūdensceļu transporta izmantošanu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 8
4. punkts

4. piekrīt viedoklim, ka vislielākā ekonomija iespējama ēku un transporta jomā, uzsverot 
uzlabojumu iespējas pilsētu transporta un sabiedrisko ēku jomā; tādēļ prasa šajās 
jomās veikt prioritārus pasākumus; prasa arī pārskatīt direktīvu par ēkām, lai 
paplašinātu tās piemērošanas jomu un tajā iekļautu obligātus efektivitātes standartus 
ES līmenī;

Or. el

Grozījumu iesniedza Vladko Todorov Panayotov

Grozījums Nr. 9
4. punkts

4. piekrīt viedoklim, ka vislielākā ekonomija iespējama ēku un transporta (it īpaši smago 
kravas transportlīdzekļu un kuģu) jomā; tādēļ prasa šajās jomās veikt prioritārus 
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pasākumus; prasa arī pārskatīt direktīvu par ēkām, lai paplašinātu tās piemērošanas 
jomu un tajā iekļautu obligātus efektivitātes standartus ES līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 10
4. punkts

4. piekrīt viedoklim, ka vislielākā ekonomija iespējama ēku un transporta jomā; tādēļ 
prasa šajās jomās veikt konkrētus prioritārus pasākumus, piemēram, atcelt PVN 
attiecībā uz izolāciju, kas ir viens no visrezultatīvākajiem energoefektivitātes 
pasākumiem un kas arī lielā mērā palīdz samazināt CO2; prasa arī pārskatīt direktīvu 
par ēkām, lai paplašinātu tās piemērošanas jomu un tajā iekļautu obligātus 
efektivitātes standartus ES līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonio De Blasio

Grozījums Nr. 11
4. punkts

4. piekrīt viedoklim, ka vislielākā ekonomija iespējama ēku un transporta jomā; tādēļ 
prasa šajās jomās veikt prioritārus pasākumus; prasa arī pārskatīt direktīvu par ēkām, 
lai paplašinātu tās piemērošanas jomu un tajā iekļautu obligātus efektivitātes 
standartus ES līmenī; aicina Komisiju prasīt paaugstināt energoefektivitāti ne tikai 
attiecībā uz jaunām ēkām, bet arī noteikt energoefektivitāti par obligātu kritēriju 
vecu ēku atjaunošanā, un prasīt, lai būtiska enerģijas apjoma daļa būtu iegūta no 
atjaunīgiem enerģijas avotiem; šajā sakarā prasa Komisijai ar finanšu 
atvieglojumiem nodrošināt īpašu atbalstu ēku atjaunošanai atbilstīgi 
energoefektivitātes kritērijiem; ja jaunu ēku celtniecība galvenokārt prasa finanšu 
ieguldījumus, kas ir pieejami ar citu atbalsta sistēmu starpniecību, kuras uztur 
izmantošanai attiecīgiem uzņēmumiem, ēku atjaunošana, no kuras gūst labumu 
plašākas iedzīvotāju grupas, ļoti bieži ir nepārvarams finanšu slogs individuāliem 
patērētājiem un/vai pašvaldības iestādēm;

Or. hu
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Grozījumu iesniedza Justas Vincas Paleckis

Grozījums Nr. 12
4.a punkts (jauns)

4.a atzīst, ka „blokmāju” modernizācija ir īpaši aktuāla problēmu, kas skar simtiem 
miljonu ES pilsoņu; tādēļ uzsver, ka ir jāpalielina ES struktūrfondu finansējums 
„blokmāju” atjaunošanai ar mērķi paaugstināt to energoefektivitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 13
4.a punkts (jauns)

4.a norāda, ka transports un piegāde ir vieni no enerģijas zaudējumu un energopadeves 
traucējumu avotiem, un uzsver, ka mazie enerģijas avoti, kā arī decentralizēta un 
dažādota enerģijas ražošana var garantēt apgādes drošību un samazināt 
zaudējumus.  uzskata, ka ir jārada stimuli, lai uzlabotu infrastruktūru ar mērķi 
samazināt zaudējumus, kas rodas pārvades un sadales laikā. 

Or. pt

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 14
5. punkts

5. uzsver uz tirgu balstītu līdzekļu (piemēram, „balto” sertifikātu) un ekonomisku 
stimulu lomu, lai sasniegtu energoefektivitātes mērķus un paaugstinātu Eiropas 
konkurētspēju; mudina dalībvalstis pārskatīt savu nodokļu politiku attiecībā uz 
energoefektivitāti un, ja tas tiek uzskatīts par efektīvu, izmantot nodokļu 
atvieglojumus un tajā pašā laikā veikt pasākumus, lai novērstu sabiedrības 
iespējamo negatīvo reakciju.

Or. el

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 15
5. punkts

5. uzsver, ka uz tirgu balstīti līdzekļi (piemēram, „baltie” sertifikāti) un finanšu
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atvieglojumi, lai uzņēmumi sasniegtu energoefektivitātes mērķus un paaugstinātu 
Eiropas konkurētspēju, paši par sevi ir nepietiekami, un ka līdz ar to ir jāpiesaista ad 
hoc valsts un Kopienas finansējums, lai būtu iespējams efektīvāk novirzīt līdzekļus 
pētniecībai, tehnoloģiskiem jauninājumiem un energoefektivitātes mērķiem, par 
pamatu ņemot principu „maksā piesārņotājs";

Or. it

Grozījumu iesniedza Vladko Todorov Panayotov

Grozījums Nr. 16
5. punkts

5. uzsver uz tirgu balstītu līdzekļu (piemēram, „balto” sertifikātu) un finanšu
atvieglojumu (piemēram, „zaļās” nodokļu politikas veicināšanas) lomu, lai sasniegtu 
energoefektivitātes mērķus un paaugstinātu Eiropas konkurētspēju; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 17
5.a punkts (jauns)

5a. Uzsver tāda pakalpojuma kā energoaudits lomu atkritumu daudzuma samazināšanā 
un katras ēkas energopotenciāla uzlabota izmantojuma veicināšanai. Prasa 
dalībvalstīm rādīt pirmo piemēru ne tikai attiecībā uz administratīvajām ēkām, bet 
arī sabiedriskajām ēkām, piemēram, skolām, universitātēm un slimnīcām.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 18
6. punkts

6. uzsver nepieciešamību sekmēt pētniecību un ekoinovācijas attiecībā uz tehnoloģijām 
ar vislabākajiem rādītājiem enerģētikas jomā, veicinot investīcijas un labu prakšu 
apmaiņu, kas var sekmēt ekonomikas izaugsmi, palielināt darba vietu skaitu un sniegt 
salīdzinošas priekšrocības Eiropas ekonomikai, kā arī sniegt ieguldījumu Lisabonas 
mērķu sasniegšanā;  uzsver Septītās pētniecības pamatprogrammas un citu Kopienas 
finanšu instrumentu lomu.

Or. el
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 19
6. punkts

6. uzsver nepieciešamību sekmēt pētniecību, zināšanu nodošanu un ekoinovācijas 
attiecībā uz tehnoloģijām ar vislabākajiem rādītājiem enerģētikas jomā, veicinot 
investīcijas un paraugprakšu apmaiņu un zināšanu nodošanu, kas var sekmēt 
ekonomikas izaugsmi, palielināt darba vietu skaitu un sniegt salīdzinošas 
priekšrocības Eiropas ekonomikai, kā arī sniegt ieguldījumu Lisabonas mērķu 
sasniegšanā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 20
6. punkts

6. uzsver nepieciešamību sekmēt pētniecību un ekoinovācijas attiecībā uz tehnoloģijām 
ar vislabākajiem rādītājiem enerģētikas jomā, veicinot investīcijas, paraugprakšu
apmaiņu un videi draudzīgas tehnoloģijas un energotaupību jaunattīstības valstīs, 
lai saskaņotu siltumnīcefekta gāzu ierobežošanas mērķa sasniegšanu, kas var netieši
sekmēt ekonomikas izaugsmi, palielināt darba vietu skaitu un sniegt salīdzinošas 
priekšrocības Eiropas ekonomikai, kā arī sniegt ieguldījumu Lisabonas mērķu 
sasniegšanā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 21
7.a punkts (jauns)

7.a uzsver nepieciešamību popularizēt energoefektivitātes rīcības plānu izglītības un 
informācijas kampaņās, lai ļautu patērētājiem preču iegādē pieņemt uz informāciju 
balstītus lēmumus un saprātīgi izmantot šīs preces atbilstīgi ilgtspējīgas attīstības 
principam; 

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 22
8.a punkts (jauns)

8.a mudina Komisiju uzņemties vadošo lomu, lai panāktu kopēju vienošanos par 
energoefektivitāti; aicina Komisiju ietvert energoefektivitātes jautājumu ES 
divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm.

Or. el

Grozījumu iesniedza Vladko Todorov Panayotov

Grozījums Nr. 23
8.a punkts (jauns)

8.a uzsver nepieciešamību īstenot energoefektivitātes politiku visos pārvaldes līmeņos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonio De Blasio

Grozījums Nr. 24
8.a punkts (jauns)

8.a aicina Komisiju izveidot atbalsta fondu, lai paaugstinātu energoefektivitāti, vai 
paplašināt pašreizējo finanšu atvieglojumu jomu attiecībā uz risinājumiem, kas 
veicinātu no atjaunīgiem avotiem ražotās enerģijas iekļaušanu esošajos tīklos, kuri 
ir izveidoti fosilā kurināmā enerģijas pārvadei; daudzi no vecajiem tīkliem, kas ir 
izveidoti tradicionāli iegūtās enerģijas izplatīšanai, ir jāmodernizē, un ar to 
starpniecību vai nu nevar piegādāt enerģiju, kas ražota no atjaunīgiem avotiem, vai 
to dara tikai ļoti ierobežoti. jaunu tīklu būvēšana nav reāla alternatīva, it īpaši 
visjaunākajām dalībvalstīm; tomēr esošo tīklu uzlabošana būtiski paaugstinātu 
enerģijas ražošanas efektivitāti no atjaunīgajiem enerģijas avotiem īsākā laika 
posmā un prasītu zemākas izmaksas, un šādi savlaicīgi veikti uzlabojumi tajā pašā 
laikā palīdzētu paaugstināt apgādes drošību;

Or. hu
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Grozījumu iesniedza Antonio De Blasio

Grozījums Nr. 25
8.b punkts (jauns)

8.b ņemot vērā rīcības plāna lomu un paredzētā mērķa būtisko nozīmi, uzsver Komisijas 
īpaši svarīgo lomu atsevišķu dalībvalstu iesniegto valstu rīcības plānu 
koordinēšanā; uzsver arī, ka Komisijai, pastāvīgi apspriežoties ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, ir jācenšas nodrošināt, lai, ņemot vērā mainīgos 
reglamentējošos un attīstības noteikumus, katrā dalībvalstī atsevišķi tiktu noteikti 
racionāli un reāli mērķi, kas ļautu Eiropas Savienībai strādāt kopā ar dalībvalstīm, 
lai sasniegtu šos mērķus;

Or. hu


