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Pasaules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fonds
(2188/2007(INI))

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Margrete Auken

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. uzskata, ka ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši jaunattīstības valstīs, ar zema līmeņa 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, tīru gaisu un enerģijas drošību var sasniegt tikai, 
nodrošinot, ka ievieš tehnoloģijas atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanai, 
kurās piesaista vietējos energoresursus, un uzlabojot piekļuvi energoresursiem, tajā 
priekšroku dodot ieguldījumiem attālos un decentralizētos apgādes veidos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. uzskata, ka ilgtspējīgu nākotni ar zema līmeņa siltumnīcefekta gāzu emisiju, tīru gaisu 
un enerģijas drošību var sasniegt tikai, uzlabojot energoefektivitāti un izmantojot 
zemas emisijas energotehnoloģijas, piemēram, atjaunojamos enerģijas resursus un
oglekļa piesaisti un uzglabāšanu (svītrojums);
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Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. uzskata, ka ilgtspējīgu nākotni ar zema līmeņa siltumnīcefekta gāzu emisiju, tīru gaisu 
un ilgtspējīgu enerģijas piegādi var sasniegt tikai, izstrādājot un kombinēti izmantojot 
zemas emisijas energotehnoloģijas, tostarp ar uzlabotu energoefektivitāti, 
atjaunojamos enerģijas resursus, oglekļa piesaisti un uzglabāšanu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 4
1. punkts

1. uzskata, ka ilgtspējīgu nākotni ar zema līmeņa siltumnīcefekta gāzu emisiju, tīru gaisu 
un enerģijas drošību var sasniegt tikai, izstrādājot un (svītrojums) izmantojot 
atjaunojamos enerģijas resursus un oglekļa piesaisti un uzglabāšanas tehnoloģijas un 
uzlabojot energoefektivitāti;

Or. de

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 5
1. punkts

1. uzskata, ka ilgtspējīgu nākotni ar zema līmeņa siltumnīcefekta gāzu emisiju, tīru gaisu 
un enerģijas drošību var sasniegt tikai, izstrādājot un kombinēti izmantojot zemas 
emisijas energotehnoloģijas, tostarp ar uzlabotu energoefektivitāti un vairāk 
izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus (svītrojums);

Or. el
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Margrete Auken

Grozījums Nr. 6
2. punkts

2. uzskata, ka ierosinātajam Pasaules Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas 
fondam varētu būt svarīga nozīme, veicinot privātos ieguldījumus energoefektivitātes 
projektos un atjaunojamās enerģijas resursu jomā jaunattīstības valstīs; turklāt
uzskata, ka fondam jāfinansē iejaukšanās darbības tikai jaunattīstības un jaunās 
tirgus ekonomikas valstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Margrete Auken

Grozījums Nr. 7
3. punkts

3. uzskata, ka fonds nedrīkst dod priekšroku kādai noteiktai atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģiju jomai, bet gan jārada labvēlīgi apstākļi, lai tirgus 
noteiktu ilgtspējīgākos un rentablākos risinājumus; turklāt uzsver, ka fonda 
viengabalainības nodrošināšanai svarīga nozīme ir tam, ka padziļināti novērtē vides, 
siltumnīcefekta gāzu emisijas dzīves cikla, sociālās un veselības aprūpes ietekmi uz 
saņēmējiem; jebkurā gadījumā uzskata, ka fondam nav jāatbalsta lauksaimniecībā 
izmantojamās degvielas ražošana eksportam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 8
3. punkts

3. uzskata, ka fonds nedrīkst dod priekšroku kādai noteiktai atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģiju jomai, bet gan jārada labvēlīgi apstākļi, lai attiecīgās 
valstis noteiktu ilgtspējīgākos un videi labvēlīgākos risinājumus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 9
3. punkts

3. uzskata, ka fonds nedrīkst dod priekšroku kādai noteiktai atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģiju jomai, bet gan jārada labvēlīgi apstākļi, lai tirgus, 
dalībvalstis un trešās valstis noteiktu ilgtspējīgākos un rentablākos risinājumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 10
3. punkts

3. uzskata, ka fonds nedrīkst dod priekšroku kādai noteiktai atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģiju jomai, bet gan jārada labvēlīgi apstākļi, lai tirgus 
noteiktu videi labvēlīgākos, drošākos un rentablākos risinājumus;

Or. el

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 11
4. punkts

4. aicina Komisiju novērtēt biomasas nozīmi (svītrojums) un tās izmantošanu šajās 
valstīs, ņemot vērā biomasas pilna dzīvescikla ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, gaisa kvalitāti, lauku apsaimniekošanu un bioloģisko daudzveidību, tostarp 
dabisko mežu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 12
4. punkts

4. aicina Komisiju novērtēt biomasas importu no jaunattīstības valstīm un tās 
izmantošanu šajās valstīs, ņemot vērā biomasas pilna dzīvescikla ietekmi uz 
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siltumnīcefekta gāzu emisiju, gaisa kvalitāti, lauku apsaimniekošanu, sociālajiem un 
ekonomiskajiem apstākļiem, pārtikas ražošanu un bioloģisko daudzveidību, tostarp 
dabisko mežu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Margrete Auken

Grozījums Nr. 13
5. punkts

5. aicina Komisiju nodrošināt, ka fonds dod ieguldījumu, lai samazinātu šķēršļus tīra 
attīstības mehānisma izmantošanai konkrētās valstīs, jo īpaši vismazāk attīstītajās 
valstīs, un ka tas sekmē turpmākos tīra attīstības mehānisma projektus, kuri ir 
papildinoši pēc būtības, kuriem ir pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu attīstību un kuri 
atbilst zelta standarta kritērijiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 14
7. punkts

7. uzskata, ka fondam jānodrošina piekļuve energoefektīvām atjaunojamās enerģijas 
ražošanas tehnoloģijām jaunattīstības valstīs un jaunas iespējas Eiropas un vietējiem
uzņēmumiem, īpaši MVU.

Or. de

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 15
7. punkts

7. uzskata, ka fondam jānodrošina piekļuve modernajiem enerģijas veidiem, zemām vai 
nulles emisijām, kā arī attīstība un novatorisms jaunattīstības valstīs, tostarp
piemērotām tehnoloģijām, lai nodrošinātu brīvu piekļuvi ūdenim šajās valstīs, kā arī
jaunas iespējas Eiropas uzņēmumiem, īpaši MVU, lai nodotu zinātības par jaunām 
ilgtspējīgām tehnoloģijām un dalītos tajās.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Margrete Auken

Grozījums Nr. 16
7. punkts

7. uzskata, ka fondam jānodrošina uzlabota piekļuve tīras un drošas enerģijas veidiem, 
kā arī jāveicina attīstība un novatorisms jaunattīstības valstīs (svītrojums).

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 17
7. punkts

7. uzskata, ka fondam jānodrošina piekļuve modernajiem enerģijas veidiem, zemām vai 
nulles emisijām, kā arī attīstība un novatorisms jaunattīstības valstīs un jaunas iespējas 
Eiropas uzņēmumiem, īpaši MVU, cita starpā veicinot pētniecību, zinātību nodošanu 
un paraugprakses apmaiņu, lai uzlabotu energoefektīvu tehnoloģiju izplatību šajās 
valstīs.

Or. el

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 18
7. punkts

7. uzskata, ka fondam jānodrošina piekļuve modernajiem enerģijas veidiem, zemām vai 
nulles emisijām, kā arī attīstība un novatorisms jaunattīstības valstīs un jaunas iespējas 
Eiropas un citiem uzņēmumiem, īpaši MVU.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 19
7.a punkts (jauns)

7.a aicina Komisiju nodrošināt, ka, sadalot piešķīrumus, finansējumu piešķir ne tikai 
vienam vai diviem apakšfondiem.

Or. de

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 20
7.a punkts (jauns)

7.a uzskata, ka fondam jādod ieguldījums dabas resursu ilgspējīgas pārvaldības 
uzlabošanā un energopiegādes un gaisa kvalitātes jautājumu risināšanā 
jaunattīstības valstīs, koncentrējoties uz energoefektivitātes palielināšanu, 
piemēram, atjaunojot neefektīvās spēkstacijas un būves.

Or. el
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