
AM\754075LV.doc PE415.233v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Reģionālās attīstības komiteja

2008/2214(INI)

13.11.2008

GROZĪJUMI Nr.
1 - 25

Atzinuma projekts
Emanuel Jardim Fernandes
(PE415.006v01-00)

par valstu energoefektivitātes plānu īstenošanas uzraudzību – pirmais 
novērtējums
(2008/2214(INI))

Adlib Express Watermark



PE415.233v02-00 2/16 AM\754075LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion

Adlib Express Watermark



AM\754075LV.doc 3/16 PE415.233v02-00

LV

Grozījums Nr. 1
Jim Higgins

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka energoefektivitāti var 
ietekmēt vairākas nozares; uzsver, ka 
tālredzīgu ilgtermiņa stratēģiju, kas 
nodrošina projektu atbilstību un dod 
vislabākos rezultātus, var izstrādāt, tikai 
izmantojot vispārēju un saskaņotu pieeju, 
kurā iekļautas ES un dalībvalstu politikas 
nostādnes (piemēram, kohēzijas, 
lauksaimniecības, transporta, vides un 
citās jomās);

1. uzsver, ka energoefektivitātei ir 
nozīmīgs potenciāls daudzās un dažādās 
nozarēs; uzsver, ka tālredzīgu ilgtermiņa 
stratēģiju, kas nodrošina projektu atbilstību 
un dod vislabākos rezultātus, var īstenot, 
tikai izmantojot vienotu, saskaņotu pieeju, 
kurā iekļautas vietējās, reģionālās,
dalībvalstu un Kopienas politikas 
nostādnes;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Emanuel Jardim Fernandes

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka energoefektivitāti var 
ietekmēt vairākas nozares; uzsver, ka 
tālredzīgu ilgtermiņa stratēģiju, kas 
nodrošina projektu atbilstību un dod 
vislabākos rezultātus, var izstrādāt, tikai 
izmantojot vispārēju un saskaņotu pieeju, 
kurā iekļautas ES un dalībvalstu politikas 
nostādnes (piemēram, kohēzijas, 
lauksaimniecības, transporta, vides un citās 
jomās);

1. uzsver, ka energoefektivitāti var 
ietekmēt vairākas nozares; uzsver, ka 
tālredzīgu ilgtermiņa stratēģiju, kas 
nodrošina projektu atbilstību un dod 
vislabākos rezultātus, var izstrādāt, tikai 
izmantojot vērienīgāku tehnoloģisko 
inovāciju, kā arī vispārēju un saskaņotu 
pieeju, kurā iekļautas ES un dalībvalstu 
politikas nostādnes (piemēram, kohēzijas, 
lauksaimniecības, transporta, vides un citās 
jomās);

Or. pt
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Grozījums Nr. 3
Jim Higgins

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka energoefektivitātes 
jautājumi jārisina kā Eiropas un pasaules 
mēroga prioritāte, ņemot vērā enerģētisko 
resursu pieprasījuma kāpumu visā 
pasaulē, augošās naftas un gāzes cenas, 
kā arī klimata pārmaiņu ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jim Higgins

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 
pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa
risinājumi izolētiem reģioniem; aicina 
Komisiju vislielāko vērību veltīt šīm 
teritorijām, īpaši kalnainajiem un 
attālākajiem reģioniem, un steidzami 
iesniegt priekšlikumu par konkrētiem 
pasākumiem, kas atbilst šo reģionu 
īpatnībām un ierobežojumiem, cenšoties 
nodrošināt lielāku energoefektivitāti;

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties kā energoefektivitātes pasākumu 
pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu attīstību, kā 
arī uzsver, ka svarīga ir labi izstrādāta 
teritoriālā stratēģija un ilgtermiņa 
risinājumu izstrāde visiem reģioniem;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 
pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa 
risinājumi izolētiem reģioniem; aicina 
Komisiju vislielāko vērību veltīt šīm 
teritorijām, īpaši kalnainajiem un 
attālākajiem reģioniem, un steidzami 
iesniegt priekšlikumu par konkrētiem 
pasākumiem, kas atbilst šo reģionu 
īpatnībām un ierobežojumiem, cenšoties 
nodrošināt lielāku energoefektivitāti;

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 
pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa 
risinājumi izolētiem reģioniem; 

Or. cs

Grozījums Nr. 6
Rolf Berend

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 
pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa 
risinājumi izolētiem reģioniem; aicina 
Komisiju vislielāko vērību veltīt šīm 
teritorijām, īpaši kalnainajiem un 
attālākajiem reģioniem, un steidzami 
iesniegt priekšlikumu par konkrētiem 
pasākumiem, kas atbilst šo reģionu 
īpatnībām un ierobežojumiem, cenšoties 

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 
pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa 
risinājumi izolētiem reģioniem; aicina 
Komisiju kopā ar dalībvalstīm vislielāko 
vērību veltīt šīm teritorijām un steidzami 
iesniegt priekšlikumu par konkrētiem 
pasākumiem, kas atbilst šo reģionu 
īpatnībām un ierobežojumiem, cenšoties 
nodrošināt lielāku energoefektivitāti; 
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nodrošināt lielāku energoefektivitāti; 

Or. de

Grozījums Nr. 7
Emanuel Jardim Fernandes

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 
pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa 
risinājumi izolētiem reģioniem; aicina 
Komisiju vislielāko vērību veltīt šīm 
teritorijām, īpaši kalnainajiem un 
attālākajiem reģioniem, un steidzami 
iesniegt priekšlikumu par konkrētiem 
pasākumiem, kas atbilst šo reģionu 
īpatnībām un ierobežojumiem, cenšoties 
nodrošināt lielāku energoefektivitāti;

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 
pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa 
risinājumi izolētiem reģioniem; aicina 
Komisiju vislielāko vērību veltīt šīm 
teritorijām, īpaši kalnainajiem un 
attālākajiem reģioniem, kā arī, 
apspriežoties ar dalībvalstīm un saskaņā 
ar valstu energoefektivitātes plāniem
steidzami iesniegt priekšlikumu par 
turpmākiem konkrētiem pasākumiem, kas 
atbilst šo reģionu īpatnībām un 
ierobežojumiem, cenšoties nodrošināt 
lielāku energoefektivitāti;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 

Adlib Express Watermark



AM\754075LV.doc 7/16 PE415.233v02-00

LV

pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa 
risinājumi izolētiem reģioniem; aicina 
Komisiju vislielāko vērību veltīt šīm 
teritorijām, īpaši kalnainajiem un 
attālākajiem reģioniem, un steidzami 
iesniegt priekšlikumu par konkrētiem 
pasākumiem, kas atbilst šo reģionu 
īpatnībām un ierobežojumiem, cenšoties 
nodrošināt lielāku energoefektivitāti; 

pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa 
risinājumi izolētiem reģioniem; aicina 
Komisiju vislielāko vērību veltīt šīm 
teritorijām, īpaši kalnainajiem, attālākajiem 
un jauno dalībvalstu reģioniem, un 
steidzami iesniegt priekšlikumu par 
konkrētiem pasākumiem, kas atbilst šo 
reģionu īpatnībām un ierobežojumiem, 
cenšoties nodrošināt lielāku 
energoefektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Jill Evans

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 
pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa 
risinājumi izolētiem reģioniem; aicina 
Komisiju vislielāko vērību veltīt šīm 
teritorijām, īpaši kalnainajiem un 
attālākajiem reģioniem, un steidzami 
iesniegt priekšlikumu par konkrētiem 
pasākumiem, kas atbilst šo reģionu 
īpatnībām un ierobežojumiem, cenšoties 
nodrošināt lielāku energoefektivitāti; 

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās 
kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju un kas var 
izpausties gan kā energoefektivitātes 
pasākumu pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu 
attīstību, gan kā energoapgādes drošība un
iespējami ilgtermiņa risinājumi izolētiem 
reģioniem; aicina Komisiju vislielāko 
vērību veltīt šīm teritorijām, īpaši 
kalnainajiem un attālākajiem reģioniem, un 
steidzami iesniegt priekšlikumu par 
konkrētiem pasākumiem, kas atbilst šo 
reģionu īpatnībām un ierobežojumiem, 
cenšoties nodrošināt lielāku 
energoefektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Jim Higgins

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. konstatē, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
aizvien vēl nepietiekams ir finansējums, 
kas piešķirts ar enerģētiku saistītiem 
projektiem; mudina dalībvalstis un 
reģionus šim nolūkam vairāk izmantot 
struktūrfondus un organizēt tematiskus 
aicinājumus iesniegt priekšlikumus par 
prioritātēm, kas saistītas ar enerģētiku;

3. ar nožēlu atzīmē, ka lielākajā daļā 
dalībvalstu aizvien vēl nepietiekams ir 
finansējums, kas piešķirts ar enerģētiku 
saistītiem projektiem, un, to piešķirot, nav 
atbilstīgi ņemtas vērā reģinonālās 
atšķirības; tā kā kohēzijas politikā ir 
paredzēti pamatnoteikumi to projektu 
finansēšanai, kuri attiecas uz 
energoefektivitāti, atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu un arī enerģētikas 
infrastruktūru, mudina dalībvalstis 
pievērst uzmanību tam, kā tiek īstenotas 
valsts attiecīgās darbības programmas par 
novatoriskiem pasākumiem, kuru mērķis 
ir pilnveidot izmaksu ziņā lietderīgus 
energoefektivitātes risinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jill Evans

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. konstatē, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
aizvien vēl nepietiekams ir finansējums, 
kas piešķirts ar enerģētiku saistītiem 
projektiem; mudina dalībvalstis un 
reģionus šim nolūkam vairāk izmantot 
struktūrfondus un organizēt tematiskus 
aicinājumus iesniegt priekšlikumus par 
prioritātēm, kas saistītas ar enerģētiku;

3. konstatē, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
aizvien vēl nepietiekams ir finansējums, 
kas piešķirts ar enerģētiku saistītiem 
projektiem, it īpaši energoefektivitātes 
projektiem; aicina dalībvalstis un reģionus 
šim nolūkam vairāk izmantot 
struktūrfondus un organizēt tematiskus 
aicinājumus iesniegt priekšlikumus par 
prioritātēm, kas saistītas ar enerģētiku;

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\754075LV.doc 9/16 PE415.233v02-00

LV

Grozījums Nr. 12
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. konstatē, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
aizvien vēl nepietiekams ir finansējums, 
kas piešķirts ar enerģētiku saistītiem 
projektiem; mudina dalībvalstis un 
reģionus šim nolūkam vairāk izmantot 
struktūrfondus un organizēt tematiskus 
aicinājumus iesniegt priekšlikumus par 
prioritātēm, kas saistītas ar enerģētiku;

3. konstatē, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
aizvien vēl nepietiekams ir finansējums, 
kas piešķirts ar enerģētiku saistītiem 
projektiem; mudina dalībvalstis un 
reģionus šim nolūkam vairāk izmantot 
struktūrfondus un organizēt tematiskus 
aicinājumus iesniegt priekšlikumus par 
prioritātēm, kas saistītas ar enerģētiku; 
uzsver, ka vairāk jāiesaistās ar valsts 
pasākumiem atbalstītam privātajam 
sektoram, investējot līdzekļus jaunās, 
ilgtspējīgās energotehnoloģijās un 
pilnveidojot tās, tajā pašā laikā īstenojot 
inovatīvus pasākumus, lai sekmētu vairāk 
uz energoefektivitāti vērstu domāšanu; 
uzskata, ka tas var tikai labvēlīgi ietekmēt 
radīt abu pušu — gan sabiedrības, gan 
privātā sektora — situāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jim Higgins

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju sadarboties ar 
attiecīgajām iesaistītajām pusēm, lai, 
izklāstot pasākumus par lielākas 
efektivitātes nodrošināšanu, pienācīgu 
uzmanību veltītu tam, ka ir ņemtas vērā 
konkrētās īpatnības un problēmas visos 
reģionos, tostarp salās, kalnainajos un 
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attālākajos reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Jim Higgins

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b mudina dalībvalstis vērā ņemamā 
apjomā izmantot alternatīvos 
atjaunojamos enerģijas avotus, piemēram, 
vēju, biomasu, biodegvielu, kā arī, kur 
iespējams, viļņu un plūdmaiņu enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jim Higgins

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina dalībvalstis veidot informatīvās 
kampaņas par ilgtermiņa 
energoefektivitāti, galveno uzmanību 
pievēršot energoefektivitātei gan 
sabiedriskajās, gan privātajās ēkās un arī 
pārliecinot sabiedrību, ka 
energoefektivitāte var dot reālu 
ietaupījumu; arī mudina dalībvalstis 
pilnveidot mehānismus, ar kuriem 
veicināt ieguldījumus energoefektivitātes 
projektos un energoapgādes pakalpojumu 
uzņēmumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina īpaši dalībvalstis un reģionus 
izmantot struktūrfondus tematisku tīklu 
veidošanai savās teritorijās atbilstīgi 
saskaņotajai rīcībai, kas paredzēta 
2008. gada darba programmā „Saprātīga 
enerģijas nodrošināšana Eiropai”, lai 
tādējādi gūtu informāciju par citu ES 
reģionu praksi attiecībā uz enerģijas 
efektīvu izmantošanu un apmainītos ar 
zināšanām un pieredzi šajā jomā; 

4. mudina īpaši dalībvalstis un reģionus 
izmantot struktūrfondus un Kohēzijas 
fondu tematisku tīklu veidošanai savās 
teritorijās atbilstīgi saskaņotajai rīcībai, kas 
paredzēta 2008. gada darba programmā 
„Saprātīga enerģijas nodrošināšana 
Eiropai”, lai tādējādi gūtu informāciju par 
citu ES reģionu atzīto praksi attiecībā uz 
enerģijas efektīvu izmantošanu un 
apmainītos ar zināšanām un pieredzi šajā 
jomā; aicina Komisiju saistībā ar Eiropas 
reģionālo politiku veicināt nacionālo un 
reģionālo programmu īstenošanu, lai 
sekmētu lielākas investīcijas 
energoefektivitātes paaugstināšanā visās 
nozarēs, tostarp daudzdzīvokļu un 
sociālajās mājās;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jill Evans

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis un reģionus vairāk 
izmantot struktūrfondus inovācijām un 
pētniecībai energoefektivitātes jomā, lai 
veicinātu videi labvēlīgas tehnoloģijas un 
vietējās ekonomikas ilgtspējīgu attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju nākamajam 
struktūrfondu plānošanas periodam 
paredzēt prioritāros kritērijus, ar kuriem 
nosaka energoefektivitātes mērķus vai 
ievieš konkrētus pasākumus un 
tehnoloģijas enerģijas taupīšanai, tostarp 
izmantojot partnerību tādos projektos kā 
ēku atjaunošana, pilsētu siltumapgādes, 
siltuma un elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu modernizēšana;

5. aicina Komisiju nākamajam 
struktūrfondu plānošanas periodam 
paredzēt, ka tiks veicināti
energoefektivitātes mērķi, kā arī konkrēti 
pasākumi un tehnoloģijas enerģijas 
taupīšanai un efektīvai izmantošanai, 
tostarp izmantojot partnerību tādos 
projektos kā ēku atjaunošana, pilsētu 
siltumapgādes, siltuma un elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu modernizēšana; 

Or. cs

Grozījums Nr. 19
Jill Evans

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju nākamajam 
struktūrfondu plānošanas periodam 
paredzēt prioritāros kritērijus, ar kuriem 
nosaka energoefektivitātes mērķus vai 
ievieš konkrētus pasākumus un 
tehnoloģijas enerģijas taupīšanai, tostarp 
izmantojot partnerību tādos projektos kā 
ēku atjaunošana, pilsētu siltumapgādes, 
siltuma un elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu modernizēšana;

5. aicina Komisiju nākamajam 
struktūrfondu plānošanas periodam 
izstrādāt prioritāros kritērijus, ar kuriem 
nosaka energoefektivitātes mērķus, un 
papildināt tos ar atbalstu, lai īstenotu 
konkrētus pasākumus un tehnoloģijas 
enerģijas taupīšanai, tostarp izmantojot 
partnerību tādos projektos kā ēku 
atjaunošana, pilsētu siltumapgādes, siltuma 
un elektroenerģijas ražošanas iekārtu 
modernizēšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Emanuel Jardim Fernandes

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju nākamajam 
struktūrfondu plānošanas periodam 
paredzēt prioritāros kritērijus, ar kuriem 
nosaka energoefektivitātes mērķus vai 
ievieš konkrētus pasākumus un 
tehnoloģijas enerģijas taupīšanai, tostarp 
izmantojot partnerību tādos projektos kā 
ēku atjaunošana, pilsētu siltumapgādes, 
siltuma un elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu modernizēšana;

5. aicina Komisiju nākamajam 
struktūrfondu plānošanas periodam 
pastiprināt prioritāros kritērijus, ar kuriem 
nosaka energoefektivitātes mērķus vai 
ievieš konkrētus pasākumus un 
tehnoloģijas enerģijas taupīšanai, tostarp 
izmantojot partnerību tādos projektos kā 
ēku atjaunošana, pilsētu siltumapgādes, 
siltuma un elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu modernizēšana;

Or. pt

Grozījums Nr. 21
Emanuel Jardim Fernandes

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver ES valsts iestāžu stratēģisko 
nozīmi, īpaši reģionālā un vietējā līmenī, 
lai nodrošinātu nepieciešamo 
institucionālo atbalstu energoefektivitātes 
iniciatīvām; iesaka organizēt detalizētas 
informācijas kampaņas, piemēram, 
izmantojot viegli saprotamu 
energoefektivitātes marķējumu, kā arī ar 
enerģētiku saistītas izmēģinājuma 
iniciatīvas un mācības to reģionālo un 
vietējo varas iestāžu teritorijās, kuru 
mērķis ir paaugstināt pilsoņu informētību 
un mainīt viņu attieksmi;

6. uzsver ES valsts iestāžu stratēģisko 
nozīmi, īpaši reģionālā un vietējā līmenī, 
lai stiprinātu nepieciešamā institucionālā 
atbalsta sniegšanu energoefektivitātes 
iniciatīvām, kā minēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. aprīļa direktīvā 2006/32/EK par 
enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem1; 
iesaka pastiprināt detalizētas informatīvās
kampaņas, piemēram, izmantojot viegli 
saprotamu energoefektivitātes marķējumu, 
kā arī ar enerģētiku saistītas izmēģinājuma 
iniciatīvas un mācības to reģionālo un 
vietējo varas iestāžu teritorijās, kuru 

                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.
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mērķis ir paaugstināt pilsoņu informētību 
un mainīt viņu attieksmi;

Or. pt

Grozījums Nr. 22
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver ES valsts iestāžu stratēģisko 
nozīmi, īpaši reģionālā un vietējā līmenī, 
lai nodrošinātu nepieciešamo institucionālo 
atbalstu energoefektivitātes iniciatīvām; 
iesaka organizēt detalizētas informācijas
kampaņas, piemēram, izmantojot viegli 
saprotamu energoefektivitātes marķējumu, 
kā arī ar enerģētiku saistītas izmēģinājuma 
iniciatīvas un mācības to reģionālo un 
vietējo varas iestāžu teritorijās, kuru 
mērķis ir paaugstināt pilsoņu informētību 
un mainīt viņu attieksmi;

6. uzsver ES valsts iestāžu stratēģisko 
nozīmi, īpaši reģionālā un vietējā līmenī, 
lai nodrošinātu nepieciešamo institucionālo 
atbalstu energoefektivitātes iniciatīvām; 
iesaka organizēt detalizētas informatīvās 
un izglītojošās kampaņas, piemēram, 
izmantojot viegli saprotamu 
energoefektivitātes marķējumu, kā arī ar 
enerģētiku saistītas izmēģinājuma 
iniciatīvas un mācības to reģionālo un 
vietējo varas iestāžu teritorijās, kuru 
mērķis ir paaugstināt pilsoņu informētību 
un mainīt viņu attieksmi;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jill Evans

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka transporta nozares lielo 
nozīmi enerģijas patēriņa samazināšanā 
un energoefektivitātes veicināšanā; 
uzsver, ka dalībvalstīm un to reģioniem ir 
jāveicina pasākumi, kuru mērķis ir 
novērst, samazināt un ierobežot ceļu un 
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gaisa satiksmes intensitāti, kā arī 
ievērojama daļa no transporta plūsmas ir 
jānovirza uz ilgtspējīgākiem transporta 
veidiem (transporta veidu maiņa), 
vienlaikus uzlabojot darbības rezultātus 
visos transporta veidos;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Rolf Berend

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka visu līmeņu valsts iestādēm 
jābūt pirmajām, kas rāda piemēru, savās 
telpās izmantojot energoefektīvas ierīces, 
iepirkuma procedūru noteikumos iekļaujot 
ilgtspējības kritērijus un veicinot enerģijas 
taupīšanas praksi savā ikdienas darbībā.

7. uzskata, ka visu līmeņu valsts iestādēm 
atbilstīgi to finansiālajām iespējām jābūt 
pirmajām, kas rāda piemēru, savās telpās 
izmantojot energoefektīvas ierīces, 
iepirkuma procedūru noteikumos iekļaujot 
ilgtspējības kritērijus un veicinot enerģijas 
taupīšanas praksi savā ikdienas darbībā.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Jill Evans

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka visu līmeņu valsts iestādēm 
jābūt pirmajām, kas rāda piemēru, savās 
telpās izmantojot energoefektīvas ierīces, 
iepirkuma procedūru noteikumos
iekļaujot ilgtspējības kritērijus un veicinot 
enerģijas taupīšanas praksi savā ikdienas 
darbībā.

7. uzskata, ka visu līmeņu valsts iestādēm 
jābūt pirmajām, kas rāda piemēru, savās 
telpās izmantojot energoefektīvas ierīces, 
publiskā iepirkuma procedūrās ieviešot 
videi draudzīgus noteikumus un veicinot 
enerģijas taupīšanas praksi savā ikdienas 
darbībā.

Or. en
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