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Grozījums Nr. 1
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
A. apsvērums 

Atzinumu projekts Grozījums

A. tā kā līdz divdesmit pirmā gadsimta 
vidum Eiropas Savienība saskarsies ar 
būtiskām pārmaiņām saistībā ar enerģijām, 
to pieejamību un izmantošanas veidu un ja 
tā vēlas, lai šī pārkārtošanās izdodas par 
sabiedrībai pieņemamām izmaksām, ir 
jāīsteno ļoti konsekventi pētniecības
centieni, kas vērsti arī uz to, lai padarītu 
tehnoloģijas vieglāk saprotamas 
iedzīvotājiem;

A. tā kā līdz divdesmit pirmā gadsimta 
vidum Eiropas Savienība saskarsies ar 
būtiskām pārmaiņām saistībā ar enerģijām, 
to pieejamību un izmantošanas veidu un ja 
tā vēlas, lai šī pārkārtošanās izdodas par 
sabiedrībai pieņemamām izmaksām, ir 
nepieciešama konsekventa pētniecība, 
ieguldījumi un produktu izstrāde jaunu 
enerģijas avotu un tehnoloģiju jomā, kā 
arī jāpieliek centieni, lai padarītu jaunās 
tehnoloģijas un to iespējas vieglāk 
saprotamas iedzīvotājiem;

Or. fi

Grozījums Nr. 2
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

A.a tā kā lēmumiem enerģētikas jomā ir 
būtiska ietekme uz ES enerģētisko 
neatkarību, izaugsmi, nodarbinātību un 
cīņu pret klimata pārmaiņām; tā kā tādēļ 
Komisijai un dalībvalstīm savos lēmumos 
ir jānodrošina, lai risinājumi, kas tiek 
pieņemti gan pārejas periodā uz jauno 
tehnoloģiju, gan ilgtermiņā, ir ilgtspējīgi, 
potenciāli rentabli un efektīvi attiecībā uz 
enerģiju un klimatu, un lai tiem ir zems 
emisiju līmenis bez neparedzētas fosilo 
kurināmo apgādes, kas joprojām ir 
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vajadzīga lēmumu pieņemšanā un 
tehnoloģiju izvēlē;

Or. fi

Grozījums Nr. 3
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

A.a tā kā energotehnoloģijas ir Eiropas 
Enerģētikas un klimata pārmaiņu 
politikas pamatā un sekmē kopēja 
enerģijas tirgus izveidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
B.a apsvērums (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

B.a tā kā labāka sinerģija turpmākās 
Eiropas energotehnoloģiju pētniecības 
jomā var tikai stimulēt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi, veicināt Eiropas 
ekonomikas salīdzinošās priekšrocības, 
uzlabot nodarbinātību un tādējādi palīdzēt 
sasniegt Lisabonas stratēģijas mērķus un 
cīnīties pret klimata pārmaiņām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

2.a vērš uzmanību uz problēmām, kas 
saistītas ar jauno energotehnoloģiju 
laišanu tirgū, un vajadzību pēc 
sabiedrības atbalsta attiecībā uz 
jauninājumiem enerģētikas jomā;

Or. fi

Grozījums Nr. 6
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka sāks īstenot Eiropas 
rūpniecības iniciatīvas, bet pauž nožēlu, ka 
Komisija nav noteikusi šo iniciatīvu 
skaidru prioritāti; ar nepacietību gaida 
Komisijas paziņojumu par ETS plāna 
finansējumu;

3. atzinīgi vērtē to, ka sāks īstenot Eiropas 
rūpniecības iniciatīvas, bet pauž nožēlu, ka 
Komisija nav noteikusi šo iniciatīvu 
skaidru prioritāti; ar nepacietību gaida 
Komisijas paziņojumu par ETS plāna 
finansējumu un aicina Komisiju 
nodrošināt, lai šī ziņojuma galvenā 
uzmanība ir nepārprotami pievērsta 
adekvāta finansējuma garantēšanai, kas 
ir diskusijas par Eiropas politikas 
finansējuma pārskatīšanu neatņemama 
daļa, tostarp ienākumu daļai no emisiju 
kvotām;

Or. es
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Grozījums Nr. 7
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

4. aicina noteikt šo iniciatīvu prioritātes, lai 
koncentrētu pūliņus saistībā ar tām 
iniciatīvām, kurām ir emisiju 
samazināšanas potenciāls īstermiņā, ņemot 
vērā samazinājuma mērķus par vismaz 
20 % līdz 2020. gadam, bet vienlaikus 
ņemot vērā iespējamos citu tehnoloģiju 
atbalsta pasākumus ar šādu potenciālu 
ilgākā posmā, lai sasniegtu 2050. gadam 
noteiktos mērķus

4. aicina noteikt šo iniciatīvu prioritātes, lai 
tās iniciatīvas, kurām ir emisiju 
samazināšanas potenciāls īstermiņā, ir 
efektīvas attiecībā pret to enerģijas 
ražošanu un emisiju samazināšanu, ļaujot 
sasniegt samazinājuma mērķus par vismaz 
20 % līdz 2020. gadam, bet vienlaikus 
ņemot vērā iespējamos citu tehnoloģiju 
atbalsta pasākumus ar šādu potenciālu 
ilgākā posmā, lai sasniegtu 2050. gadam 
noteiktos mērķus;

Or. fi

Grozījums Nr. 8
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

4.a aicina izvairīties no tādiem juridiski 
saistošiem mērķiem, kuru pamatā nav 
pietiekami ilgtermiņa pētījumi par to 
patieso ietekmi uz klimatu;

Or. fi

Grozījums Nr. 9
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinumu projekts Grozījums

5. prasa, lai dažādu iniciatīvu prioritāšu 
noteikšanā tiktu ņemts vērā katras 
tehnoloģijas izmantošanas cikls un tās 
ietekme uz vidi; prasa, lai tiktu paredzēta 
iespēja pārnest šīs tehnoloģijas uz 
jaunattīstības valstu ekonomiku tādā veidā, 
lai mazinātu tehnoloģisko plaisu;

5. prasa, lai dažādu iniciatīvu prioritāšu 
noteikšanā tiktu ņemts vērā katras 
tehnoloģijas izmantošanas cikls un tās 
ietekme uz vidi katrā ražošanas procesa 
posmā; prasa, lai tiktu paredzēta iespēja 
pārnest šīs tehnoloģijas uz jaunattīstības 
valstu ekonomiku tādā veidā, lai mazinātu 
tehnoloģisko plaisu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

5.a aicina veidot uzlabotu tehnoloģiju 
tālāknodošanu ar attīstītajām valstīm un 
izveidot sadarbību zinātnes jomā ar šīm 
valstīm, lai attīstītu jaunas 
energotehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Rebecca Harms

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.a uzskata, ka finansējumam pētniecībai 
atjaunojamu un efektīvu tehnoloģiju jomā 
ir jābūt vismaz divas reizes lielākam, 
salīdzinot ar finansējumu citiem 
neatjaunojamiem enerģijas avotiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju izpētīt iespēju 
paplašināt rūpnieciskās iniciatīvas, kas ir 
piedāvātas citām nozarēm ar ievērojamu 
emisiju samazināšanas potenciālu, 
piemēram, koģenerācijas, ūdeņraža, 
būvniecības un mājokļu nozarēm, apkures 
un dzesēšanas sistēmām, labākām 
enerģijas uzglabāšanas un sadales 
infrastruktūrām un tīklu 
starpsavienojumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.b atbalsta Augsta līmeņa koordinācijas 
grupas un pārredzamas un viegli 
pieejamas energotehnoloģiju informācijas 
sistēmas izveidi, jo īpaši MVU, un aicina 
Komisiju informēt Parlamentu par šīs 
grupas izveidi un tās darbu, kā arī par 
informācijas stratēģiju;

Or. es
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Grozījums Nr. 14
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

7. prasa Komisijai attīstīt iniciatīvas, ņemot 
vērā tādus riskus vides piesārņojuma un 
sabiedrības veselības jomā, kurus rada 
dažu tehnoloģiju izmantošana, jo īpaši 
attiecībā uz oglekļa emisiju iespējamu 
pārvirzi un radioaktīvo atkritumu 
uzglabāšanu; iesaka pievērst uzmanību 
sociālajiem dalībniekiem, lai veicinātu 
jaunu energotehnoloģiju pieņemšanu 
sabiedrībā;

7. prasa Komisijai attīstīt iniciatīvas, ņemot 
vērā tādus riskus vides piesārņojuma un 
sabiedrības veselības jomā, kurus rada 
dažu tehnoloģiju izmantošana, jo īpaši 
attiecībā uz iespējamu daļiņu emisiju, 
oglekļa emisiju pārvirzi un radioaktīvo 
atkritumu uzglabāšanu; iesaka pievērst 
uzmanību sociālajiem dalībniekiem, lai 
veicinātu jaunu energotehnoloģiju 
pieņemšanu sabiedrībā;

Or. fi

Grozījums Nr. 15
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

8.a uzsver nepieciešamību palielināt ES 
pētniecības kapacitāti; tādēļ aicina 
piešķirt lielāku finansējumu 
cilvēkresursiem un apmācībai 
energotehnoloģiju nozarē; aicina 
nodrošināt labāku koordināciju starp 
Kopienas un valstu finanšu 
instrumentiem, lai sniegtu atbalstu 
apmācībai un pētniecībai, jo īpaši saistībā 
ar Septīto pamatprogrammu;

Or. es
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Grozījums Nr. 16
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju ņemt vērā 
energotehnoloģiju izmantošanas 
potenciālu jaunajās dalībvalstīs un ieviest 
atbalsta mehānismus, kuru pamatā ir ES 
politikas jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

8.b atbalsta nepieciešamību nostiprināt 
starptautisko sadarbību, lai īstenotu 
saskaņotu un diferencētu stratēģiju 
attiecībā uz attīstītajām, jaunattīstības un 
jaunās ekonomikas valstīm;

Or. fr
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