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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 1
Norādes, 8. ievilkums

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 2
Norādes, 9. ievilkums

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 3
Norādes, 12. ievilkums

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Edit 
Herczog, Anne Laperrouze, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, András 
Gyürk, Ján Hudacký, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Giles Chichester, 
Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 4
Norādes (jauna)

- ņemot vērā 2006. gada 15. marta rezolūciju par ieguldījumu Eiropadomes 
2006. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju,

Or. en

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, 
Dominique Vlasto, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark, Edit Herczog

Grozījums Nr. 5
Norādes (jauna)

- ņemot vērā 2006. gada 15. marta rezolūciju par ieguldījumu Eiropadomes 
2006. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju,

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 6
-A. apsvērums (jauns)

A. tā kā pasaulē, kurā turpinās pieaugt kopējais naftas un gāzes pieprasījums un kurā 
tās kopējais piedāvājums nāks no ļoti nedaudziem ģeogrāfiskiem apgabaliem, 
pieaug Eiropas atkarība no fosilām degvielām,
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Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 7
-B. apsvērums (jauns)

B. tā kā prognozes, kuru pamatā ir pašreizējās politiskās nostādnes, rāda, ka 
2030. gadā 70 % Eiropas kopējo enerģētikas vajadzību, tostarp 90 % naftas un 80 % 
gāzes vajadzību, būs atkarīgi no enerģijas importa,

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 8
C. apsvērums (jauns)

C. tā kā fosilo degvielu izmantošana par enerģijas avotu visā pasaulē palielinās CO2
emisijas,

Or. en

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 9
D. apsvērums (jauns)

D. tā kā ES saskaras ar jaunu enerģētisko realitāti, kurā palielinās Eiropas atkarība no 
fosilām degvielām pasaulē, kurā turpinās pieaugt kopējais naftas un gāzes 
pieprasījums un kurā tās kopējais piedāvājums nāks no ļoti nedaudziem 
ģeogrāfiskiem apgabaliem,

Or. en

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 10
E. apsvērums (jauns)

E. tā kā līdz 2012. gadam ir jāiesniedz normatīvs priekšlikums ar mērķi saskaņot un 
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vienkāršot izmantoto metodoloģiju, ieviešot lielāku pārredzamību, precīzākus datus, 
lai nepieļautu pārāk lielu emisiju piešķiršanu, ieviešot emisiju tirdzniecības sistēmas 
(ETS) kredītu daļas vairāksolīšanu un nosakot griestus tirdzniecībai ar 
sertifikātiem, un tā kā ir jānosaka procentuāli griesti tīrās attīstības mehānisma un 
kopīgas īstenošanas izmantošanai trešās valstīs,

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 11
F. apsvērums (jauns)

F. tā kā 25 valstu ES atkarība no enerģijas importa ir 48 % (2002. gads) un paredz, ka 
tad, ja netiks veikti papildu pasākumi, tā līdz 2030. gadam pieaugs līdz 71 %, un tā 
kā piegādes drošība ir viens no vissvarīgākajiem nosacījumiem energoapgādes 
drošībai,

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Jerzy Buzek, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Edit 
Herczog, András Gyürk, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 12
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir 
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt Eiropas enerģētikas politiku, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas 
pieejamību no vietējiem resursiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, tajā pašā laikā 
aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; uzskata, ka enerģijas piegādes 
tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet tomēr ir jāatspoguļo nepieciešamība palikt 
konkurētspējīgiem globālā kontekstā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 13
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir 
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt Eiropas enerģētikas politiku, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas 
pieejamību no vietējiem resursiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, tajā pašā laikā 
aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; uzskata, ka enerģijas piegādes 
tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet tomēr ir jāatspoguļo nepieciešamība palikt 
konkurētspējīgiem globālā kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 14
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir 
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt Eiropas enerģētikas politiku, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas 
pieejamību no vietējiem resursiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, tajā pašā laikā 
aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; uzskata, ka enerģijas piegādes 
tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet tomēr ir jāatspoguļo nepieciešamība palikt 
konkurētspējīgiem globālā kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 15
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir 
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt Eiropas enerģētikas politiku, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas 
pieejamību no vietējiem resursiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, tajā pašā laikā 
aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; uzskata, ka enerģijas piegādes 
tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet tomēr ir jāatspoguļo nepieciešamība palikt 
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konkurētspējīgiem globālā kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 16
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto stratēģijas dokumentu par enerģētikas politikas 
nostādnēm, bet pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā par Eiropas stratēģiju 
ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai energoapgādei nav pienācīgi ņemts vērā viss 
jautājums kopumā; jo īpaši kritizē faktu, ka Zaļajā grāmatā nav izskatīts 
pamatjautājums par to, kā, ņemot vērā ierobežotos naftas, gāzes un urāna resursus, 
sabiedrībai var ilgtspējīgi, ilgtermiņā un videi nekaitīgā veidā nodrošināt 
energoapgādi; pasvītro faktu, ka mums (svītrots) ir nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz 
enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas prasa izstrādāt tādu Eiropas 
enerģētikas politiku, kura efektīvi nepieļaus karteļiem līdzīgu uzņēmumu struktūru 
izveidi enerģētikas nozarē un pēc iespējas nodrošinās enerģijas pieejamību no 
vietējiem resursiem, tajā pašā laikā aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; 
(svītrots)

Or. de

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 17
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro nepieciešamību atzīt pastāvīgi 
mainīgos apstākļus plašākajā globālajā enerģijas tirgū un uzsver, cik svarīgi ir 
paplašināt ražotāja redzes loku, iekļaujot sistēmisku pieeju, kurā ņem vērā 
ražošanu, izplatīšanu un patēriņu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 18
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir 
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt Eiropas enerģētikas stratēģiju ar mērķi nodrošināt pieejamu 
energoapgādes drošību no vietējiem resursiem, (svītrots) aizsargājot vidi un 
ierobežojot klimata pārmaiņas; atbalsta Komisijas pieeju enerģētikas politikai, 
pamatojoties uz pieņēmuma, ka ekonomiskas konkurētspējas priekšnosacījums ir 
stabils un uzticams tiesiskais regulējums, kas ievēro tirgus mehānismus; uzskata, ka 
enerģijas piegādes tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet tomēr ir jāatspoguļo 
nepieciešamība palikt konkurētspējīgiem globālā kontekstā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 19
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir 
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt efektīvu un decentralizētu Eiropas enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu enerģijas taupīšana, efektivitāte un atjaunojamie resursi un kura pēc iespējas 
nodrošinātu enerģijas pieejamību no vietējiem resursiem, tajā pašā laikā aizsargājot 
vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; uzskata, ka enerģijas piegādes tirgiem ir jābūt 
atklātiem un godīgiem (svītrots);

Or. it

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 20
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei un pasvītro faktu, ka Eiropai ir jāattīsta 
skatījums Eiropas enerģētikas politikai, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas 
pieejamību no zema piegādes riska, piemēram, vietējiem, resursiem, tajā pašā laikā 
aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; Tā jāpiegādā atklātos un godīgos 
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tirgos, kas veicina ES konkurētspēju globālā kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 21
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei un pasvītro faktu, ka Eiropai ir jāattīsta 
skatījums Eiropas enerģētikas politikai, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas 
pieejamību no zema piegādes riska, piemēram, vietējiem, resursiem, tajā pašā laikā 
aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; Tā jāpiegādā atklātos un godīgos 
tirgos, kas veicina ES konkurētspēju globālā kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 22
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir 
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt Eiropas enerģētikas politiku, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas 
pieejamību no vietējiem resursiem, tajā pašā laikā aizsargājot vidi un ierobežojot 
klimata pārmaiņas; uzskata, ka enerģijas piegādes tirgiem ir jābūt atklātiem un 
godīgiem (svītrots); atzīst, ka, neraugoties uz enerģētikas politikas trīs pīlāru 
(ilgtspējīga attīstība, konkurētspēja un energoapgādes drošība) pieņemto 
nedalāmību, energoapgādes drošībai jābūt galvenajai nozīmei;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 23
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei un pasvītro faktu, ka Eiropai ir jāattīsta 
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skatījums Eiropas enerģētikas politikai, kura (svītrots) nodrošinātu enerģijas 
pieejamību (svītrots), tajā pašā laikā aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; 
uzskata, ka enerģijas piegādes tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet tomēr ir 
jāatspoguļo nepieciešamība palikt konkurētspējīgiem globālā kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 24
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir 
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt (kopīgu) Eiropas enerģētikas politiku, kura (svītrots) nodrošinātu 
enerģijas pieejamību (svītrots), tajā pašā laikā aizsargājot vidi un ierobežojot klimata 
pārmaiņas; uzskata, ka enerģijas piegādes tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet 
tomēr ir jāatspoguļo nepieciešamība palikt konkurētspējīgiem globālā kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 25
1. punkts

1.
atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un 

drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir nepieciešams atzīt, ka 
attiecībā uz enerģētiku mēs neesam vieglā kontekstā, un tas liek izstrādāt Eiropas 
enerģētikas politiku, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas pieejamību no vietējiem 
resursiem, tajā pašā laikā aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas;

uzskata, ka enerģijas piegādes tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet tomēr ir 
jāatspoguļo nepieciešamība palikt konkurētspējīgiem globālā kontekstā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 26
1. punkts
1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 

konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir 
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt Eiropas enerģētikas politiku, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas 
pieejamību no vietējiem resursiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, tajā pašā laikā 
aizsargājot vidi un ierobežojot klimata pārmaiņas; uzskata, ka enerģijas piegādes 
tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet tomēr ir jāatspoguļo nepieciešamība palikt 
konkurētspējīgiem globālā kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 27
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka pagājušās ziemas pieredze un krasi pieaugušais enerģijas pieprasījums 
valstīs ar strauju ekonomikas attīstību (piem., Ķīna, Indija) skaidri pierādīja, ka, lai 
nodrošinātu faktisku energoapgādes drošību, nedrīkst atstāt neizmantotu nevienu 
enerģijas avotu; tāpēc ir jāpārvar pagātnes ideoloģiskās nostājas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 28
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka pagājušās ziemas pieredze un krasi pieaugušais enerģijas pieprasījums 
valstīs ar strauju ekonomikas attīstību (piem., Ķīna, Indija) skaidri pierādīja, ka, lai 
nodrošinātu faktisku energoapgādes drošību, nedrīkst atstāt neizmantotu nevienu 
enerģijas avotu; tāpēc ir jāpārvar pagātnes ideoloģiskās nostājas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 29
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka pagājušās ziemas pieredze un krasi pieaugušais enerģijas pieprasījums 
valstīs ar strauju ekonomikas attīstību (piem., Ķīna, Indija) skaidri pierādīja, ka, lai 
nodrošinātu faktisku energoapgādes drošību, nedrīkst atstāt neizmantotu nevienu 
enerģijas avotu; tāpēc ir jāpārvar pagātnes ideoloģiskās nostājas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 30
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka pagājušās ziemas pieredze un krasi pieaugušais enerģijas pieprasījums 
valstīs ar strauju ekonomikas attīstību (piem., Ķīna, Indija) skaidri pierādīja, ka, lai 
nodrošinātu faktisku energoapgādes drošību, nedrīkst atstāt neizmantotu nevienu 
enerģijas avotu; tāpēc ir jāpārvar pagātnes ideoloģiskās nostājas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Jerzy Buzek, Paul Rübig

Grozījums Nr. 31
1.b punkts (jauns)

1.b uzsver, ka Komisija savā Zaļajā grāmatā norādīja, ka, lai Eiropai ilgtermiņā 
nodrošinātu energoapgādi, Eiropas enerģijas tirgū ir jāiegulda 1 miljards euro; 
piebilst arī, ka nevar pieņemt, ka šie resursi ir jāfinansē no sabiedrības līdzekļiem, 
un ka tāpēc Eiropas Savienības enerģētikas rūpniecības uzņēmumi ir jāiesaista 
tālākā vienprātības sasniegšanā attiecībā uz enerģētikas politiku; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 32
1.b punkts (jauns)

1.b uzsver nepieciešamību izveidot kopīgu enerģētikas politiku attiecībā uz iekšējā tirgus 
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regulēšanu, kā arī attiecībā uz ārējiem aspektiem, ņemot vērā visu dalībvalstu 
politiskās un ekonomiskās intereses;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 33
1.c punkts (jauns)

1.c. uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt Viseiropas Enerģētikas kopienas līgumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 34
1.a punkts (jauns)

1.a mudina Eiropadomes 2006. gada pavasara sanāksmi pieņemt rīcības plānu, kurā 
būtu vismaz šādi punkti: lai enerģētikas politikas centrā būtu patērētāji – ES ETS 
radikāla reforma, lai tirgu virzītu uz ieguldījumiem zema oglekļa dioksīda satura 
ekonomikā, kuras pamatā būtu noteikts mērķis attiecībā uz ES oglekļa emisijām līdz 
2020. gadam, tostarp obligāts mērķis, kas paredz, ka līdz 2020. gadam 25 % 
enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem, un saistošs mērķis attiecībā uz 
emisijām no automašīnām, pakāpeniskas izmaiņas energoefektivitātē, stingrāki 
tiesību akti attiecībā uz konkurences politiku un enerģētikas tīklu īpašnieku pilnīga 
savstarpēja nošķiršana, minimālās obligātās pamatnostādnes regulatoriem, tostarp 
procedūra regulatoru iecelšanai, neatkarība, pārredzamība un atbildība, ambicioza 
pētniecības un attīstības stratēģija tīras enerģijas tehnoloģijām, kopējas enerģētikas 
ārpolitikas stratēģija un visu pašreizējo ES enerģētikas tiesību aktu pilnīga 
īstenošana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 35
1.a punkts (jauns)

1.a ierosina Eiropas mērogā veikt sākotnēju pētījumu par piedāvājumu un 
pieprasījumu vidējā termiņā un ilgtermiņā, lai noteiktu nepieciešamos ieguldījumus, 
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jo īpaši ražošanā, un lai uzņēmumiem nodrošinātu labāku pārredzamību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 36
1.a punkts (jauns)

1.a ir ārkārtīgi norūpējies, ka Zaļajā grāmatā nekādā veidā netiek atzīts enerģētikas 
jautājuma ārpolitikas aspekts; nesaprot, kāpēc netiek izskatīta pamatproblēma, kas 
saistīta ar to, ka visā pasaulē ir ierobežots tradicionālo enerģijas veidu skaits un ka 
tas rada konfliktu un kara draudus; pauž nožēlu, ka šajā kontekstā netiek izskatīta 
Eiropas Savienības loma un ka netiek rūpīgi izskatīta saikne starp tās drošību un 
militāro stratēģiju, un enerģiju un izejmateriālu drošību, kā izklāstīts, piemēram, 
Eiropas Aizsardzības dokumentā; uzskata, ka ES enerģijas stratēģijā ir skaidri 
jānoraida militāra plānošana un militāri apsvērumi un ir jāizvirza ierosinājumi un 
iespējami risinājumi tam, kā, izmantojot miermīlīgus līdzekļus, ir iespējams 
nodrošināt energoapgādes ilgtermiņa drošību un efektīvi vērsties pret tālāku to 
valstu un reģionu destabilizāciju, kur ir lieli izejmateriālu krājumi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 37
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka pagājušās ziemas pieredze un krasi pieaugušais enerģijas pieprasījums 
tādās Āzijas valstīs ar strauju ekonomikas attīstību kā Indija un Ķīna skaidri 
pierādīja, ka, lai nodrošinātu faktisku energoapgādes drošību, nedrīkst atstāt 
neizmantotu nevienu enerģijas avotu; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Esko Seppänen
Grozījums Nr. 38
1.a punkts (jauns)

1.a atkārtoti norāda, ka daudziem no viedokļiem, kas pausti turpmāk šajā rezolūcijā, 
nav pienācīga juridiska pamata saskaņā ar EEK pašreizējiem Līgumiem;

Or. fi
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 39
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka ilgtermiņā ES jācenšas sasniegt ievērojama enerģētiskās neatkarības un 
efektivitātes pakāpe, kuras pamatā būtu tīras enerģijas ražošana Eiropas Savienībā 
un jauninājumi; uzskata, ka to var sasniegt, palielinot atjaunojamu enerģijas avotu 
daļu kopējā enerģijas patēriņā, krasi paaugstinot energoefektivitāti Eiropas 
ekonomikā un samazinot oglekļa dioksīda saturu pašreizējās enerģijas tehnoloģijās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 40
1.b punkts (jauns)

1.b ierosina izmaksu un guvumu analīzē galveno uzmanību veltīt katra enerģijas avota 
ieguldījumā ES trīs mērķu sasniegšanā enerģētikas jomā, proti, energoapgādes 
drošība, konkurētspēja un vides ilgtspējība;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 41
1.a punkts (jauns)

1.a mudina Eiropas Savienību, cenšoties panākt ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un drošu 
energoapgādi, galveno uzmanību veltīt tām kompetences jomām, kuras tai jau ir 
piešķirtas, un izmantot pašreizējos instrumentus, kuru potenciāls vēl nav pilnībā 
izsmelts. Lai šo mērķi sasniegtu: 

a) Komisijai un dalībvalstīm aktīvi jāstrādā, lai veiksmīgi pabeigtu veidot dinamisku 
iekšējo tirgu. Tas ir svarīgi, lai būtu iespējama tālāka pārrobežu konkurence, 
drošāka apgāde, zemākas cenas, plašāks enerģijas avotu loks un piegādātāju 
dažādība; 

b) Komisijai jāpiešķir prioritāte Eiropas energotīklu attīstībai, kuri kalpotu kā 
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reģionāli instrumenti savstarpēji savienota elektroenerģijas tīkla izveidei, lai 
nodrošinātu piegādes, uzlabotu dublēšanu un veicinātu enerģijas sadali no dažādām 
Eiropas Savienības daļām; 

c) dalībvalstīm ir pilnā mērā jāizmanto kopējā tirdzniecības politika, lai panāktu, ka 
atkarība no enerģijas piegādātājiem Eiropas Savienībai ir sadalīta vienmērīgi, 
vienlaikus nodrošinot, lai iespējamās krīzes situācijās energoapgādes jomā tiktu 
aizsargātas atsevišķu dalībvalstu intereses;

d) Komisijai ir visiem iekšējā tirgus dalībniekiem neatkarīgi no tā, vai tie ir vietējie vai 
ārvalstu uzņēmumi, jāpiemēro konkurences tiesību akti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 42
2. punkta ievads

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa nopietnas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama tūlītēja rīcība, un uzstāj, ka kodolenerģija ar to saistīto risku un 
neatrisināto problēmu dēļ (piem., kodolatkritumu apglabāšana) nevar būt šī 
jautājuma risinājums; tāpēc uzskata, ka pastāv nepieciešamība attīstīt skatījumu 
tādai Eiropas politikai, kurā galvenā uzmanība būtu pievērsta enerģijas taupīšanai, 
energoefektivitātei un atjaunojamām enerģijām, un izstrādāt skaidru plānu šā mērķa 
sasniegšanai; uzstāj, ka šādas ilgtspējīgas enerģētikas politikas svarīga sastāvdaļa ir 
transports un tāpēc ir jārisina visi ar to saistītie jautājumi:

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Paul Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 43
2. punkts

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa ievērojamas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama starptautiska rīcība, un uzskata, ka, sākot ar 2050. gadu, lielākā daļa no 
ES enerģijas ir jāiegūst no avotiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, vai jāražo, 
izmantojot tādas tehnoloģijas, kuras aiztur siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpēc 
atzinīgi vērtē ES vadošo lomu starptautiskajās sarunās un visaptverošas emisiju 
tirdzniecības sistēmas (ETS) izveidi siltumnīcefekta gāzēm:
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Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 44
2. punkts

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa ievērojamas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama starptautiska rīcība, un uzskata, ka, sākot ar 2050. gadu, lielākā daļa no 
ES enerģijas ir jāiegūst no avotiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, vai jāražo, 
izmantojot tādas tehnoloģijas, kuras aiztur siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpēc 
atzinīgi vērtē ES vadošo lomu starptautiskajās sarunās un visaptverošas emisiju 
tirdzniecības sistēmas (ETS) izveidi siltumnīcefekta gāzēm:

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 45
2. punkts

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa ievērojamas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama starptautiska rīcība, un uzskata, ka, sākot ar 2050. gadu, lielākā daļa no 
ES enerģijas ir jāiegūst no avotiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, vai, izmantojot 
tādas tehnoloģijas, kuras samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpēc atzinīgi 
vērtē ES vadošo lomu starptautiskajās sarunās un visaptverošas emisiju 
tirdzniecības sistēmas (ETS) izveidi siltumnīcefekta gāzēm:

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 46
2. punkta ievads

2. uzsver, ka klimata pārmaiņas ir viena no lielākajām un draudīgākajām vides 
problēmām, kuras risināšanai ir nepieciešama enerģiska ES un starptautiska rīcība, 
un uzskata, ka, sākot ar 2050. gadu, lielākā daļa no ES enerģijas ir jāiegūst no 
avotiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, un ka tāpēc pastāv nepieciešamība izstrādāt 
skaidru plānu šā mērķa sasniegšanai:
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Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 47
2. punkta ievads

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa nopietnas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama tūlītēja rīcība visā pasaulē. Līdz 2050. gadam, lielākā daļa no ES 
enerģijas ir jāiegūst no avotiem, kas ir neitrāli oglekļa dioksīda ziņā. Tāpēc pastāv 
nepieciešamība izstrādāt skaidru plānu šā mērķa sasniegšanai:

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 48
2. punkta ievads

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa nopietnas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama tūlītēja rīcība visā pasaulē. Līdz 2050. gadam, lielākā daļa no ES 
enerģijas ir jāiegūst no avotiem, kas ir neitrāli oglekļa dioksīda ziņā. Tāpēc pastāv 
nepieciešamība izstrādāt skaidru plānu šā mērķa sasniegšanai:

Or. en

Grozījumu iesniedza Adam Gierek

Grozījums Nr. 49
2. punkta ievads

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa nopietnas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama tūlītēja rīcība, un uzskata, ka, sākot ar 2050. gadu, lielākā daļa no ES 
enerģijas ir jāiegūst no avotiem ar zemu CO2 emisiju un ka tāpēc pastāv 
nepieciešamība izstrādāt skaidru plānu šā mērķa sasniegšanai:

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 50
2. punkta ievads

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa nopietnas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama tūlītēja rīcība, un uzskata, ka, sākot ar 2050. gadu, lielākā daļa no ES 
enerģijas ir jāiegūst no atjaunojamiem avotiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, un ka 
tāpēc pastāv nepieciešamība izstrādāt skaidru plānu šā mērķa sasniegšanai:

Or. de

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 51
2. punkta ievads

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa nopietnas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama tūlītēja rīcība, un uzskata, ka, sākot ar 2050. gadu, ievērojama daļa no 
ES enerģijas ir jāiegūst no avotiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, un ka tāpēc pastāv 
nepieciešamība izstrādāt skaidru plānu šā mērķa sasniegšanai:

Or. en

Grozījumu iesniedza Esko Seppänen

Grozījums Nr. 52
2. punkta ievads

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa nopietnas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama tūlītēja rīcība, un cer, ka, sākot ar 2050. gadu, lielākā daļa no ES 
enerģijas tiks iegūta no avotiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, un ka tāpēc pastāv 
nepieciešamība izstrādāt skaidru plānu šā mērķa sasniegšanai:

Or. fi

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 53
2. punkts

2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa nopietnas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama tūlītēja rīcība, un uzskata, ka, sākot ar 2050. gadu, lielākā daļa no ES 
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enerģijas ir jāiegūst no avotiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, un ka tāpēc pastāv 
nepieciešamība izstrādāt skaidru plānu šā mērķa sasniegšanai; (svītrots)

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 54
2. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

-a) norāda, ka tas uzskata, ka lielāks nediskriminējošs atbalsts, kas dažādām 
tehnoloģijām pieejams pētniecībai un attīstībai visu enerģijas veidu izmantošanai, 
sniedz ievērojamu ieguldījumu energoapgādes drošības un pieejamu enerģijas cenu 
nodrošināšanā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, András Gyürk, 
Jan Hudacky, Jan Brezina, Paul Rübig, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Edit 
Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 55
2. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

-a) ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju globālo raksturu, salīdzinoši nelielo ES 
emisiju apjomu un pieaugošās emisijas no jaunattīstības valstīm, ir skaidrs, ka ir 
jārīkojas, centienus starptautiski koordinējot. Tāpēc aicina Komisiju un Padomi 
turpināt sarunas par starptautisko nolīgumu par turpmākajiem pasākumiem, kas 
nodrošinātu visu to valstu plašu līdzdalību, kurām ir lielas emisijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 56
2. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

-a) ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju globālo raksturu, salīdzinoši nelielo ES 
emisiju apjomu un pieaugošās emisijas no jaunattīstības valstīm, ir skaidrs, ka ir 
jārīkojas, centienus starptautiski koordinējot. Tāpēc aicina Komisiju un Padomi 
turpināt sarunas par starptautisko nolīgumu par turpmākajiem pasākumiem, kas 
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nodrošinātu visu to valstu plašu līdzdalību, kurām ir lielas emisijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 57
2.-a punkts (jauns)

-a. ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju globālo raksturu, salīdzinoši nelielo ES 
emisiju apjomu un pieaugošās emisijas no jaunattīstības valstīm, ir skaidrs, ka ir 
jārīkojas, nodrošinot starptautisku koordināciju. Tāpēc aicina Komisiju un Padomi 
turpināt sarunas par starptautisko nolīgumu par turpmākajiem pasākumiem, kas 
nodrošinātu visu to valstu plašu līdzdalību, kurām ir lielas emisijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 58
2. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

-a) ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju globālo raksturu, salīdzinoši nelielo ES 
emisiju apjomu un pieaugošās emisijas no jaunattīstības valstīm, ir skaidrs, ka ir 
jārīkojas, centienus starptautiski koordinējot. Tāpēc aicina Komisiju un Padomi 
turpināt sarunas par starptautisko nolīgumu par turpmākajiem pasākumiem, kas 
nodrošinātu visu to valstu plašu līdzdalību, kurām ir lielas emisijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 59
2. punkta a) apakšpunkts

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Grozījums Nr. 60
2. punkta a) apakšpunkts

a. (svītrots) Komisijai ir jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS), 
nosakot vienveidīgu pieeju, lai ETS kvotas visām dalībvalstīm piešķirtu pēc tam, kad 
būs rūpīgi apsvērta vairāksolīšana vai visas ES mēroga nozaru pieeja ar salīdzinošu 
novērtēšanu kā alternatīvu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alexander Alvaro, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herzog, Jerzy Buzek, Angelika 
Niebler

Grozījums Nr. 61
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītājiem jāvienojas par starptautiski koordinētiem centieniem sasniegt 
ambiciozus CO2 samazināšanas mērķus, ievērojot 2°C grādu mērķi. Komisijai ir 
jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS), ieskaitot ETS kredītu 
ekonomiski pieņemamu pārvaldību, sākot no 2012. gada. Komisijai pirms 
pārskatīšanas ierosināšanas ir rūpīgi jāizvērtē pašreizējās emisiju tirdzniecības 
sistēmas ekonomisko un vides ietekmi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 62
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītājiem jāvienojas par starptautiski koordinētiem centieniem sasniegt 
ambiciozus CO2 samazināšanas mērķus, ievērojot 2°C grādu mērķi. Komisijai ir 
jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS), ieskaitot ETS kredītu 
ekonomiski pieņemamu pārvaldību, sākot no 2012. gada. Komisijai pirms 
pārskatīšanas ierosināšanas ir rūpīgi jāizvērtē pašreizējās emisiju tirdzniecības 
sistēmas ekonomisko un vides ietekmi.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 63
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītājiem jāvienojas par starptautiski koordinētiem centieniem sasniegt 
ambiciozus CO2 samazināšanas mērķus, ievērojot 2°C grādu mērķi. Komisijai ir 
jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS), ieskaitot ETS kredītu 
ekonomiski pieņemamu pārvaldību, sākot no 2012. gada. Komisijai pirms 
pārskatīšanas ierosināšanas ir rūpīgi jāizvērtē pašreizējās emisiju tirdzniecības 
sistēmas ekonomisko un vides ietekmi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 64
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītājiem jācenšas pēc iespējas drīzāk noslēgt starptautisku nolīgumu par 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, kas atbilstu 2°C grādu mērķim, kurš 
jāpanāk līdz 2050. gadam. Komisijai ir jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības 
sistēmas (ETS), pamatojoties uz visaptverošu šīs sistēmas, tostarp piešķiršanas 
metožu, izvērtējumu, un saskaņotu pieeju to līdzekļu reģenerācijai, kuri varētu 
rasties no vairāksolīšanas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 65
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītājiem jācenšas pēc iespējas drīzāk noslēgt starptautisku nolīgumu par 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, kas atbilstu 2°C grādu mērķim, kurš 
jāpanāk līdz 2050. gadam. Komisijai ir jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības 
sistēmas (ETS), paredzot pakāpenisku pāreju no bezmaksas piešķiršanas uz kvotu 
vairāksolīšanu.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Esko Seppänen

Grozījums Nr. 66
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītāji nākamā gada laikā vienojas par mērķi attiecībā uz CO2 izmešiem, kas ir 
saistošs līdz 2020. gadam, un CO2 izmešu mērķi 2050. gadam, ievērojot 2°C grādu 
mērķi. Emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) kredītu vairāksolīšana izraisītu 
nepamatotus elektroenerģijas cenu pieaugumus dalībvalstīs;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 67
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītāji nākamā gada laikā vienojas par mērķi attiecībā uz CO2 izmešiem, kas ir 
saistošs līdz 2020. gadam, un CO2 izmešu mērķi 2050. gadam, ievērojot 2°C grādu 
mērķi. Komisijai ir jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) pēc tam, 
kad tā cita starpā būs izvērtējusi ETS kredītu vairāksolīšanas vēlamību un 
efektivitāti un to apjoma samazināšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 68
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītāji nākamā gada laikā vienojas par mērķi attiecībā uz CO2 izmešu 
samazināšanu par 30 % laikā no 2006. līdz 2020. gadam un orientējošu CO2 izmešu 
samazināšanas mērķi par 80 % laikā no 2006. līdz 2050. gadam (svītrots); 

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 69
2. punkta a) apakšpunkts

a. atgādina savu 2005. gada 16. novembra rezolūciju „Stratēģija cīņai ar klimata 
pārmaiņām pasaulē”, kurā attīstītās valstis aicinātas kopīgi panākt ievērojamu 
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emisijas samazināšanu – par 30 % līdz 2020. gadam un par 60-80 % līdz 
2050. gadam –, izmantojot dažādus tirgus stimulus un tiesisko regulējumu, kas 
veicina ieguldījumus efektivitātē un/vai tehnoloģijās, kas nerada oglekļa dioksīdu, 
vai zema oglekļa dioksīda satura tehnoloģijās. Komisijai ir jāierosina pārskatīt 
emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS), ieskaitot ETS kredītu, ES enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumu pētniecībai un attīstībai savāktās naudas pilnīgu likšanu 
uz vairāksolīšanu, sākot no 2012. gada;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 70
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītāji kopā ar citām pusēm izskata samazināšanas mērķus līdz 2020. un 
2050. gadam, ievērojot 2°C grādu mērķi. Komisijai ir jāierosina pārskatīt emisiju 
tirdzniecības sistēmas (ETS) un jāapsver salīdzinoša novērtēšana un ETS kredītu, ES 
enerģijas un energoefektivitātes pasākumu pētniecībai un attīstībai savāktās naudas 
pilnīgu likšanu uz vairāksolīšanu, sākot no 2012. gada;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 71
2. punkta a) apakšpunkts

a) ES vadītāji nākamā gada laikā vienojas par mērķi attiecībā uz CO2 izmešiem, kas ir 
saistošs līdz 2020. gadam, un CO2 izmešu mērķi 2050. gadam, ievērojot 2°C grādu 
mērķi; starptautiskā emisiju tirdzniecības sistēmā (ETS) varētu būt piemērota 
visaptveroša emisijas tiesību pārdošana vairāksolīšanā. Jebkurā gadījumā līdz 
brīdim, kad minēto sistēmu paplašinās starptautiskā mērogā, pienācīgi ņemot 
vērā Eiropas konkurētspēju, Komisijai ir jāierosina pārskatīt ETS, ieskaitot 
metodes atlīdzībai par energoefektivitāti un CO2 emisiju ietaupīšanu. Ieņēmumi 
no jebkādas vairāksolīšanas jāvirza ES enerģijas un energoefektivitātes pasākumu 
pētniecībai un attīstībai, elastīgu mehānismu plašai izmantošanai un sankciju 
sistēmu pārskatīšanai;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 72
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītāji nākamā gada laikā vienojas par mērķi attiecībā uz CO2 izmešiem, kas ir 
saistošs līdz 2020. gadam, un CO2 izmešu mērķi 2050. gadam, ievērojot 2°C grādu 
mērķi. Komisijai ir jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS), ieskaitot 
ETS kredītu, ES enerģijas un energoefektivitātes pasākumu pētniecībai un attīstībai 
savāktās naudas pilnīgu likšanu uz vairāksolīšanu, sākot no 2012. gada, un elastīgu 
mehānismu plašu izmantošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Aldo Patriciello

Grozījums Nr. 73
2. punkta a) apakšpunkts

a. ES vadītāji nākamā gada laikā vienojas par mērķi attiecībā uz CO2 izmešiem, kas ir 
saistošs līdz 2020. gadam, un CO2 izmešu mērķi 2050. gadam, ievērojot 2°C grādu 
mērķi. Komisijai ir jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS), ieskaitot 
ETS kredītu, ES enerģijas un energoefektivitātes pasākumu pētniecībai un attīstībai 
savāktās naudas pilnīgu likšanu uz vairāksolīšanu, sākot no 2012. gada, elastīgu 
mehānismu plašu izmantošanu un sankciju sistēmas pārskatīšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adam Gierek

Grozījums Nr. 74
2. punkta a.a) apakšpunkts (jauns)

a.a uzmanība jāpievērš nepieciešamībai samazināt CO2 emisijas, veidojot jaunas zaļās 
zonas, tostarp stādot kokus, un – pēc tam, kad būs izveidota piemērota sistēma CO2
absorbcijas novērošanai, – tās iekļaujot emisiju tirdzniecības sistēmā (ETS);

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Adam Gierek

Grozījums Nr. 75
2. punkta a.b) apakšpunkts (jauns)

a.b otrajā ETS finanšu periodā (2008.-2012. gads) finanšu resursi ir jāsadala tā, lai 
tiktu veikti pasākumi CO2 emisiju un enerģijas patēriņa samazināšanai, 
modernizējot enerģijas ražošanas uzņēmumus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 76
2. punkta b) apakšpunkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 77
2. punkta b) apakšpunkts

b. ir jāatrisina pašreizējās emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) problēmas, jo īpaši 
neparedzēti lielā peļņa, pārāk lielu kvotu piešķiršana un neefektīvās kvotu sadales 
metodes. Komisijai jāierosina pārskatīšana, ka ETS vienkāršotu, nodrošinātu 
ilgtermiņa saistības un vienlīdzīgus konkurences nosacījumus. Pārskatīšanai 
jāaptver:
- pāreja uz ETS kredītu vairāksolīšanu
– zemāki emisijas griesti
– to normu saskaņošana, kas regulē kredītu sadali
– mehānisms, lai ieņēmumus no vairāksolīšanas piešķirtu pētniecībai un attīstībai, 
kas galveno uzmanību pievērstu atjaunojamai enerģijai un energoefektivitātei
– citu siltumnīcefekta gāzu, kā, piemēram, NOx, iekļaušana
– iespēja sistēmā piedalīties trešām valstīm
– citu lielu emisiju nozaru, tostarp aviācijas un kravas pārvadājumu, iekļaušana pēc 
ietekmes novērtējuma veikšanas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Esko Seppänen

Grozījums Nr. 78
2. punkta b) apakšpunkts

b. Komisijai jāierosina atteikties no ETS, ja šo sistēmu nepieņem valstīs ārpus ES;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 79
2. punkta b) apakšpunkts

b. Emisiju griesti un tirdzniecības sistēma jāizvērš starptautiskā mērogā (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Grozījums Nr. 80
2. punkta b) apakšpunkts

b. ETS ir jāizvērš starptautiskā mērogā, un šī sistēma jāsaglabā vismaz 20 gadus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola, Herbert Reul

Grozījums Nr. 81
2. punkta b) apakšpunkts

b. ETS ir jāizvērš starptautiskā mērogā, un tai ir jādarbojas ilgāk nekā piecus gadus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 82
2. punkta b) apakšpunkts

b. ETS (svītrots) ir jādarbojas vismaz 20 gadus;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 83
2. punkta b) apakšpunkts

b. ETS (svītrots) ir jādarbojas vismaz 20 gadus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 84
2. punkta b.a) apakšpunkts (jauns)

b.a ES jācenšas panākt, lai ETS kļūtu par starptautiskā emisiju tirdzniecības režīma 
pamatu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 85
2. punkta b.a) apakšpunkts (jauns)

b.a ņemot vērā ieguldījumu ciklu ilgumu enerģētikas nozarē, aicina Komisiju izskatīt 
iespēju pagarināt piešķiršanas periodus uz ilgāku laiku, piemēram, uz 20 gadiem. 
aicina Komisiju, pārskatot ETS, pārbaudīt, vai ir jāiekļauj iespējas aizņemties un 
veidot uzkrājumus. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 86
2. punkta b.a) apakšpunkts (jauns)

b.a ņemot vērā ieguldījumu ciklu ilgumu enerģētikas nozarē, aicina Komisiju izskatīt 
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iespēju pagarināt piešķiršanas periodus uz ilgāku laiku, piemēram, uz 20 gadiem. 
aicina Komisiju, pārskatot ETS, pārbaudīt, vai ir jāiekļauj iespējas aizņemties un 
veidot uzkrājumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 87
2. punkta c) apakšpunkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 88
2. punkta c) apakšpunkts

c) Cīņai ar klimata pārmaiņām ir svarīgi palielināt sabiedrības izpratni. Tāpēc ir 
vajadzīgas marķēšanas sistēmas, kas norādītu pakalpojumu vai ražojumu ietekmi uz 
klimatu, lai patērētāji, ceļotāji, transportlīdzekļu vadītāji, ražotāji varētu veikt 
atbildīgu izvēli;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 89
2. punkta c) apakšpunkts

c) Pēc ietekmes novērtējuma ETS ir papildus jāiekļauj enerģijas izmantošanas smagās 
nozares, ieskaitot aviāciju un kravu pārvadāšanu; ir ieteicams arī izstrādāt stratēģiju, 
lai samazinātu aviācijas emisijas un emisijas no kuģiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 90
2. punkta c) apakšpunkts

c) Pēc ietekmes novērtējuma ETS ir papildus jāiekļauj enerģijas izmantošanas smagās 
nozares, ieskaitot aviāciju un visu veidu kravu pārvadāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 91
2. punkta c) apakšpunkts

c) aicina Komisiju, pārskatot ETS un pamatojoties uz rūpīgiem ekonomiskās ietekmes 
novērtējumiem, pārbaudīt, vai ETS ir papildus jāiekļauj enerģijas izmantošanas 
smagās nozares, ieskaitot aviāciju un kravu pārvadāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 92
2. punkta c) apakšpunkts

c) aicina Komisiju, pārskatot ETS un pamatojoties uz rūpīgiem ekonomiskās ietekmes 
novērtējumiem, pārbaudīt, vai ETS ir papildus jāiekļauj enerģijas izmantošanas 
smagās nozares, ieskaitot aviāciju un kravu pārvadāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 93
2. punkta c) apakšpunkts

c) Pēc ietekmes novērtējuma ETS ir papildus jāiekļauj enerģijas izmantošanas smagās 
nozares, ieskaitot (svītrots) un kravu pārvadāšanu; ierosina arī ieviest atsevišķu 
tirdzniecības sistēmu aviācijas CO2 emisijām, veicot paralēlus pasākumus, lai 
aptvertu aviācijas ievērojamo ar CO2 nesaistīto ietekmi uz klimatu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 94
2. punkta c) apakšpunkts

c) atkarībā no rūpīga ietekmes novērtējuma un alternatīvu politisko pieeju izvērtēšanas 
rezultātiem ETS ir papildus jāiekļauj enerģijas izmantošanas smagās nozares, ieskaitot 
aviāciju un kravu pārvadāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 95
2. punkta c.a) apakšpunkts (jauns)

c.a ņemot vērā emisijas sertifikātu cenu svārstības, aicina Komisiju apsvērt šo svārstību 
mazināšanas iespējas. Šādām iespējām jāietver uzticības veicināšana tirgū, 
palielinot tirgus pārredzamību, piemēram, savlaicīgi un vienveidīgi visā ES 
publicējot emisiju datus, kā arī Kioto Protokola elastīgo mehānismu (kopīgā 
īstenošana un tīrā attīstība) plašāka izmantošana, lai palielinātu tirgus likviditāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 96
2. punkta c.a) apakšpunkts (jauns)

c.a ņemot vērā emisijas sertifikātu cenu svārstības, aicina Komisiju apsvērt šo svārstību 
mazināšanas iespējas. Šādām iespējām jāietver uzticības veicināšana tirgū, 
palielinot tirgus pārredzamību, piemēram, savlaicīgi un vienveidīgi visā ES 
publicējot emisiju datus, kā arī Kioto Protokola elastīgo mehānismu (kopīgā 
īstenošana un tīrā attīstība) plašāka izmantošana, lai palielinātu tirgus likviditāti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 97
2. punkta d) apakšpunkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 98
2. punkta d) apakšpunkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 99
2. punkta d) apakšpunkts

d. aicina Komisiju pārbaudīt, kādā veidā vajadzētu vēl vairāk saskaņot dalībvalstu 
sadales metodes.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 100
2. punkta d) apakšpunkts

d. aicina Komisiju pārbaudīt, kādā veidā vajadzētu vēl vairāk saskaņot dalībvalstu 
sadales metodes.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 101
2. punkta d) apakšpunkts

d. Komisijai jāiesniedz normatīvs priekšlikums, lai vienkāršotu un padarītu 
pārredzamu ETS metodoloģiju saskaņā ar vērtspapīru tirgus noteikumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 102
2. punkta d) apakšpunkts

d. Komisijai jāpārbauda, kādā veidā var vēl vairāk saskaņot dalībvalstu sadales 
plānus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 103
2. punkta d) apakšpunkts

d. Lai pašreiz ETS izmantoto metodoloģiju padarītu vienkāršāku un pārredzamāku, ir 
jāiesniedz tiesību aktu priekšlikums; globālajā dialogā par iespējamo apjomu citiem, 
papildu pasākumiem, lai nākamo desmit gadu laikā stabilizētu emisijas līmeņus, ir 
pilnā mērā jāņem vērā dalītas, bet ne vienādas atbildības princips;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 104
2. punkta d) apakšpunkts

d. Lai pašreiz ETS izmantoto sadales metodoloģiju un pārskatu sniegšanas prasības 
ierīkošanai vienkāršotu, saskaņotu un padarītu (svītrots) pārredzamāku saskaņā ar 
vērtspapīru tirgus noteikumiem, ir jāiesniedz tiesību aktu priekšlikums;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 105
2. punkta d) apakšpunkts

d. Lai pašreiz ETS izmantoto metodoloģiju saskaņotu un padarītu vienkāršāku un 
pārredzamāku, ir jāiesniedz tiesību aktu priekšlikums;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 106
2. punkta d) apakšpunkts

d. Lai pašreiz ETS izmantoto metodoloģiju saskaņotu un padarītu vienkāršāku un 
pārredzamāku, ir jāiesniedz tiesību aktu priekšlikums;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nicole Fontaine un Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 107
2. punkta d.a) apakšpunkts (jauns)

d.a Papildus, Eiropas Savienībai kopā ar „visattīstītākajām” jaunattīstības valstīm ir 
jāmeklē veidi, kas tām ļautu ciešāk iesaistīties pasaules mēroga centienos novērst 
globālo sasilšanu, piemēram, plašāk izmantojot tīrās attīstības mehānismu un 
pielāgojot politiskās nostādnes un pasākumus tīras vides veicināšanai, vienlaikus 
ievērojot uz nozarēm pamatotu pieeju un, iespējams, iekļaujot mērķus, kas kalpotu 
par stimulu pasaules oglekļa dioksīda tirgus paplašināšanai. Eiropas Savienībai 
būtu arī jāapsver, kādi pasākumi jāveic, lai stiprinātu pasaules solidaritāti, 
saskaroties ar klimata pārmaiņu sekām, jo īpaši attiecībā uz visnabadzīgākajām 
valstīm;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 108
2.a punkts (jauns)

2.a atgādina savu 2005. gada 16. novembra rezolūciju „Stratēģija cīņai ar klimata 
pārmaiņām pasaulē”, kurā attīstītās valstis aicinātas panākt ievērojamu emisijas 
samazināšanu – par 30 % līdz 2020. gadam un par 60-80 % līdz 2050. gadam; 
uzsver, ka ES stratēģija attiecībā uz klimata pārmaiņām ir jāveido, pamatojoties uz 
saistošiem siltumnīcefekta gāzu emisijas mērķiem; mudina dalībvalstis ārējās 
izmaksas, tostarp tās, ko rada klimata pārmaiņas, iekļaut enerģijas ražošanas cenā 
un atcelt tādus „perversus” stimulus kā, piemēram, fosilo enerģiju subsīdijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 109
2.a punkts (jauns)

2.a mudina ES saglabāt un pastiprināt tās aktīvo pieeju starptautiskajā līmenī, lai Kioto 
procesā iesaistītu citus lielos dalībniekus, kā ASV. Japāna, Ķīna, Indija, 
Dienvidāfrika vai Brazīlija. Atbalsts ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē 
jāsniedz arī jaunajām un jaunattīstības valstīm.

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 110
2.a punkts (jauns)
2.a Komisijai ir nopietni jāapsver, kā tīrās attīstības mehānisms un kopīgas īstenošanas 

mehānisms darbosies, ņemot vērā visu ETS kredītu pārdošanu vairāksolīšanā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 111
2.a punkts (jauns)

2.a pēc tam, kad būs ieviesta visu oglekļa dioksīda kredītu pārdošana vairāksolīšanā, 
Komisijai jāizstrādā stratēģija tam, kā ES ETS darbosies kopā ar tīrās attīstības 
mehānismu un kopīgas īstenošanas mehānismiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 112
Apakšvirsraksts starp 2. un 3. punktu

Pētniecība, attīstība un jauninājumi

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 113
3. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze un Philippe Busquin

Grozījums Nr. 114
3. punkts

3. mudina dalībvalstis (svītrots) izstrādāt stratēģisku Eiropas enerģētikas tehnoloģijas 
plānu un cer, ka tā saturs aptvers pētniecības jomas, kuras strādā ar jaunām 
enerģētikas tehnoloģijām vidējā termiņā un ilgtermiņā, tostarp jo īpaši saules 
enerģijai, ūdeņradim un enerģijas glabāšanai;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 115
3. punkts

3. aicina Padomes 2007. gada marta pavasara samitu nodrošināt, lai Eiropas nākotnes 
enerģētikas politiku atbalstītu ambicioza pētniecības un attīstības stratēģija 
enerģētikas jomā, ieskaitot pietiekamu publisku finansējumu un spēcīgus stimulus 
lielākam privātajam pētniecības un attīstības finansējumam, jo īpaši atjaunojamu 
un citu tīru enerģijas tehnoloģiju jomā; šādu stratēģiju vislabāk būt saistīt ar 
patiesu Eiropas enerģētikas pētniecības jomu, kas mudina dalībvalstis bez Septītās 
pētniecības un attīstības pamatprogrammas (FP7) izstrādāt stratēģiju dalībvalstu 
pētniecības budžetu apvienošanai ES līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 116
3. punkts

3. mudina dalībvalstis (svītrots) izstrādāt stratēģiju dalībvalstu pētniecības budžetu 
koordinācijai ar Septīto pētniecības pamatprogrammu attiecībā uz tematu 
„Enerģētika”;

Or. de

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen,
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 117
3. punkts

3. mudina dalībvalstis (svītrots) izstrādāt stratēģiju lielākam budžetam enerģētikas 
pētījumiem, jo īpaši Septītajā pētniecības un attīstības pamatprogrammā (FP7) un 
Viedās enerģijas programmā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 118
3. punkts

3. mudina dalībvalstis (svītrots) izstrādāt stratēģiju lielākam budžetam enerģētikas 
pētījumiem, jo īpaši Septītajā pētniecības un attīstības pamatprogrammā (FP7) un 
Viedās enerģijas programmā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adam Gierek

Grozījums Nr. 119
3.a punkts (jauns)

3.a mudina dalībvalstis attīstīt progresīvas tehnoloģijas šķidru degvielu ražošanai no 
oglēm, kuras jāpadara par vienu no FP7 prioritātēm;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 120
2.a punkts (jauns)

2.a atzīst arī, ka klimata pārmaiņas ir visas pasaules problēma, ko nevar atrisināt tikai 
Eiropas Savienība, kura ir atbildīga tikai par 15 % no kopējām emisijām. Uzskata, 
ka Eiropas Savienībai tāpēc ir jāveic viss iespējamais, lai visas tās valstis, kam ir 
lielākās siltumnīcefekta gāzu emisijas, iesaistītu vispasaules sistēmā emisiju 
samazināšanai, kura stātos spēkā pēc Kioto Protokola termiņa beigām 2012. gadā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 121
3.a punkts (jauns)

3.a aicina Komisiju nodrošināt, lai ES īstermiņa enerģētikas un transporta politikas 
darbībās un atbalsta struktūrās tiktu atspoguļota ūdeņraža un kurināmā elementu 
izmantošanas veidu ieguldījums, lai paātrinātu uz fosilās degvielas balstītās 
enerģētikas un transporta sistēmas pāreju uz efektīvu un CO2 nesaturošu sistēmu;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 122
3.a punkts (jauns)

3.a aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt plānu klimatam un videi nekaitīgiem 
jauninājumiem, kuru pamatā būtu ne tikai tehnoloģiski jauninājumi, bet arī 
attīstības stratēģijas, lai palielinātu vislabāko pieejamo tehnoloģiju izplatību tirgū 
un organizatoriskus uzlabojumus, piemēram, loģistikas nozarē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 123
4. punkts
svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Šarūnas 
Birutis

Grozījums Nr. 124
4. punkts
4. aicina Komisiju veikt enerģijas auditu, ņemot par pamatu pašreizējās tehnoloģijas, lai 

uzlabotu koordināciju un pieredzes apmaiņu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 125
5. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 126
5. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 127
5. punkts

5. aicina lielāko daļu FP7 budžeta, kas paredzēts enerģētikas pētījumiem, kuri nav 
saistīti ar kodolenerģiju, tērēt atjaunojamiem avotiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 128
5.a punkts (jauns)

5.a uzskata, ka uzmanība, kas Septītajā pamatprogrammā tiek veltīta tādām 
problemātiskām jomām kā kodolsintēzes pētniecībai, jāpārvieto par labu videi 
nekaitīgāku enerģijas veidu veicināšanai; uzskata, ka enerģētikas problēmas nevar 
ilgtspējīgi un videi nekaitīgā veidā atrisināt ar kodolsintēzi, no oglēm iegūtu tīru 
enerģiju un kodolenerģiju; kritizē to, ka Septītajā pamatprogrammā arvien lielāka 
uzmanība tiek pievērsta ieroču un drošības pētniecībai, un tāpēc aicina krasi mainīt 
programmas mērķus, pievēršoties videi nekaitīgu, atjaunojamu enerģijas veidu un 
energoefektivitātes veicināšanai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 129
5.a punkts (jauns)

5.a uzskata, ka enerģijas uz mūsu planētas ir vairāk nekā pietiekami un ka galvenais 
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uzdevums ir to iegūt. Norāda, ka jau tagad ir iespējams celt ēkas un siltumnīcas, kas 
nevis patērē, bet ražo enerģiju. Iesaka ieņēmumus no ETS vairāksolīšanas un citus 
pētniecības līdzekļus daļēji izmantot tādu daudzsološu un pievilcīgu enerģijas avotu 
pētniecībai kā:
- enerģijas iegūšana no saldūdens un sālsūdens mijiedarbības (zilā enerģija)
– liela mēroga saules enerģijas koncentrēšanas projekti Spānijā un Ziemeļāfrikā
– savstarpēji savienotu „gaisa pūķu” kaskādes, kas lido vismaz 200 metru augstumā 
un, griežoties apkārt, darbina ģeneratoru („laddermill”);

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 130
5.a punkts (jauns)

5.a atbalsta Komisijas ierosināto plašo pētniecības un attīstības perspektīvu un aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt līdzsvarotu finansējumu pētījumiem par visām 
zema oglekļa dioksīda satura enerģijas konversijas tehnoloģijām, kā, piemēram, 
tīras ogļu tehnoloģijas, kodolenerģija un plašs atjaunojamo enerģijas veidu loks;

Or. en

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 131
5.a punkts (jauns)

5.a atbalsta Komisijas ierosināto plašo pētniecības un attīstības perspektīvu un aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt līdzsvarotu finansējumu pētījumiem par visām 
zema oglekļa dioksīda satura enerģijas konversijas tehnoloģijām, kā, piemēram, 
tīras ogļu tehnoloģijas, kodolenerģija un plašs atjaunojamo enerģijas veidu loks;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 132
5.a punkts (jauns)

5.a atbalsta Komisijas ierosināto plašo pētniecības un attīstības perspektīvu un aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt līdzsvarotu finansējumu pētījumiem par visām 
zema oglekļa dioksīda satura enerģijas konversijas tehnoloģijām, kā, piemēram, 
tīras ogļu tehnoloģijas, kodolenerģija un plašs atjaunojamo enerģijas veidu loks;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 133
5.a punkts (jauns)

5.a atbalsta Komisijas ierosināto plašo pētniecības un attīstības perspektīvu un aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt līdzsvarotu finansējumu pētījumiem par visām 
zema oglekļa dioksīda satura enerģijas konversijas tehnoloģijām, kā, piemēram, 
tīras ogļu tehnoloģijas, kodolenerģija un plašs atjaunojamo enerģijas veidu loks;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, András Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 134
5.b punkts (jauns)

5.b tā kā elektroenerģijas tīkliem būs jāpielāgojas pieaugošajai atjaunojamo enerģijas 
veidu daļai un decentralizētai ģenerācijai, aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
veicināt pētījumus par vajadzīgajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 135
5.b punkts (jauns)

5.b tā kā elektroenerģijas tīkliem būs jāpielāgojas pieaugošajai atjaunojamo enerģijas 
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veidu daļai un decentralizētai ģenerācijai, aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
veicināt pētījumus par vajadzīgajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 136
5.c punkts (jauns)

5.c mudina enerģētikas jautājumu risināšanā iesaistīt reģionālās ieinteresētās personas, 
jo daudzas problēmas var atrisināt, veicot ieguldījumus reģionālā un pilsētu līmenī, 
jo īpaši sekmējot dažādu un atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu; uzsver MVU 
uzņēmējdarbības iespējas ieguldījumos enerģētikas jomā un nozīmi, kas 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem enerģētikas jomā (piem., biomasā, un biodegvielās un 
rajonu apsildē) var būt reģionu un pilsētu attīstībā; tāpēc aicina dalībvalstis un 
Komisiju šo jautājumu risināšanā iesaistīt reģionālās un vietējās varas iestādes, lai 
panāktu vēl ciešāku apņemšanos visu izmantojamo enerģijas veidu kopumā veicināt 
atjaunojamos enerģijas avotus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Šarūnas 
Birutis, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 137
Apakšvirsraksts (jauns), 5.a punkts (jauns), pēc virsraksta „Piegādes drošība”

Drošas piegādes infrastruktūra

5.a aicina dalībvalstis īstenot politiskās saistības izveidot trūkstošos enerģētikas 
starpsavienojumus, īpašu uzmanību veltot ES izolētajiem reģioniem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 138
Apakšvirsraksts (jauns), 5.a punkts (jauns), pēc virsraksta „Piegādes drošība”
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Drošas piegādes infrastruktūra

5.a aicina dalībvalstis īstenot politiskās saistības izveidot trūkstošos enerģētikas 
starpsavienojumus; prasa, lai Komisija veicinātu atbalstu projektiem, kas iekļauti 
Eiropas energotīklu izveidē, īpašu uzmanību veltot ES izolētajiem reģioniem, kā, 
piemēram, Baltijas valstis;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 139
Apakšvirsraksts (jauns), 5.a punkts (jauns)

Ieguldījumi

5.a atgādina nepieciešamību veikt ievērojamus ieguldījumus elektroenerģijas un gāzes 
infrastruktūrā, lai nodrošinātu Eiropas energoapgādi. Prasa, lai Komisija:
a) veicinātu ieguldījumiem labvēlīgu apstākļu izveidi,
b) nodrošinātu, lai tirgi ieguldītājiem varētu sniegt pareizos ieguldījumu signālus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 140
5.a punkts (jauns)

5.a atgādina nepieciešamību veikt ievērojamus ieguldījumus elektroenerģijas un gāzes 
infrastruktūrā, lai nodrošinātu Eiropas energoapgādi. Prasa, lai Komisija:

i) veicinātu ieguldījumiem labvēlīgu apstākļu izveidi,

ii) nodrošinātu, lai tirgi ieguldītājiem varētu sniegt pareizos ieguldījumu signālus, 
un

iii) precizētu nosacījumus, ar kuriem saskaņā pakāpeniski jāatceļ regulēti tarifi, jo 
tie kropļo konkurenci un neļauj darboties ieguldījumu signāliem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 141
5.d punkts (jauns)

5.d vērš uzmanību uz problēmām, ar kurām pierobežas reģioni saskaras tāpēc, ka 
pastāv atšķirības starp dalībvalstu enerģētikas politikām, starp dalībvalstu enerģijas 
piegādātājiem trūkst informācijas un nav saskaņotas ES enerģētikas policijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 142
5.b punkts (jauns)

5.b uzsver pozitīvo ietekmi, kas attiecībā uz jaunu, ilgtermiņa un augsti kvalificētu 
darba vietu izveidi ir atjaunojamas enerģijas tehnoloģijas veicināšanai un attīstībai; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 143
5.b punkts (jauns)

5.b aicina Komisiju turpināt tālākus pētījumus tīkla vadības tehnoloģijā un 
infrastruktūrā, jo elektroenerģijas tīkliem ir jāpielāgojas pieaugošajai atjaunojamo 
enerģijas veidu daļai un decentralizētai ģenerācijai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 144
5.b punkts (jauns)

5.b ierosina, ka FP7 ir jāsniedz spēcīgs atbalsts ūdeņraža kurināmā elementu 
tehnoloģijām, kas palielinās ES enerģiju kopuma dažādību, samazinās atkarību no 
ārējiem enerģijas piegādātājiem, pastiprinās vietējos enerģijas avotus un tādējādi 
ļaus izveidot ūdeņraža ekonomiku;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 145
5.c punkts (jauns)

5.c uzskata, ka ES ir jāsadarbojas ar trešām valstīm, jo īpaši ar ASV, lai veicinātu 
pētniecības sadarbību, jauninājumus un ar ūdeņradi saistītu projektu rūpniecisko 
attīstību, šādā veidā veicinot ūdeņraža ekonomiku tādās svarīgās nozarēs kā 
transports un rūpniecība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 146
5.c punkts (jauns)

5.c prasa, lai Komisija un dalībvalstis aicinātu lielos enerģētikas uzņēmumus veikt 
lielākus ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, tādējādi pildot uzņēmumu sociālās 
atbildības pienākumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 147
6. punkts

6. aicina Padomi un Komisiju energoefektivitātes pasākumus noteikt par horizontālu 
prioritāti visām ES politikas nozarēm, jo energoefektivitāte varētu būt visrentablākā 
metode enerģijas pieprasījuma samazināšanai un energoapgādes drošības 
panākšanai; mudina savlaicīgi īstenot EK direktīvas šinī jomā, kā arī mudina 
Komisiju īstenot iepriekšējās rezolūcijas par šo tēmu un atgādina, ka tad, ja 
dalībvalstis pilnībā īstenotu spēkā esošos ES tiesību aktus, 50 % no ES mērķa līdz 
2020. gadam ietaupīt 20 % enerģijas būtu jau sasniegti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms un Claude Turmes

Grozījums Nr. 148
6. punkts

6. aicina Padomi un Komisiju nodrošināt energoefektivitātei prioritāti un 
energoefektivitātes pasākumus noteikt par horizontālu prioritāti visām politikas 
nozarēm ES, jo no izmaksu viedokļa tā ir visefektīvākā metode un tai ir vislielākais 
atsevišķais potenciāls samazināt pieprasījumu pēc enerģijas un panākt 
energoapgādes drošību; mudina savlaicīgi īstenot EK direktīvas šinī jomā, kā arī 
mudina Komisiju īstenot iepriekšējās rezolūcijas par šo tēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Qudras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, 
Edit Herczog, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 149
6. punkts

6. aicina Padomi un Komisiju padarīt energoefektivitāti par vienu no prioritātēm ES, jo 
no izmaksu viedokļa tā ir visefektīvākā metode, kā samazināt pieprasījumu pēc 
enerģijas; mudina savlaicīgi īstenot EK direktīvas šinī jomā, kā arī mudina Komisiju 
īstenot Zaļajā grāmatā iekļautos priekšlikumus par energoefektivitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 150
6. punkts

6. aicina Padomi un Komisiju padarīt energoefektivitāti par vienu no prioritātēm ES, jo 
no izmaksu viedokļa tā ir visefektīvākā metode, kā samazināt pieprasījumu pēc 
enerģijas; mudina savlaicīgi īstenot EK direktīvas šinī jomā, kā arī mudina Komisiju 
īstenot Zaļajā grāmatā iekļautos priekšlikumus par energoefektivitāti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 151
6. punkts

6. aicina Padomi un Komisiju nodrošināt energoefektivitātei prioritāti ES un mudina
Komisiju, pamatojoties uz dzīves cikla izmaksu un guvumu analīzes, īstenot 
iepriekšējās rezolūcijas par šo tēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 152
6. punkts

6. aicina Padomi un Komisiju nodrošināt energoefektivitātei prioritāti ES un mudina
Komisiju, pamatojoties uz dzīves cikla izmaksu un guvumu analīzes, īstenot 
iepriekšējās rezolūcijas par šo tēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 153
Apakšvirsraksts, pirms 6. punkta

Energoefektivitāte un enerģijas taupīšana

Or. it

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 154
6. punkts

6. aicina Padomi un Komisiju nodrošināt energoefektivitātei un enerģijas taupīšanai 
prioritāti ES, jo no izmaksu viedokļa tā ir visefektīvākā metode, kā samazināt 
pieprasījumu pēc enerģijas; mudina savlaicīgi īstenot EK direktīvas šinī jomā, kā arī 
mudina Komisiju īstenot iepriekšējās rezolūcijas par šo tēmu;

Or. it



AM\634125LV.doc PE 378.878v01-00

49/124

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 155
6. punkts

6. aicina Padomi un Komisiju nodrošināt energoefektivitātei prioritāti ES, jo no izmaksu 
viedokļa tā ir visefektīvākā metode, kā samazināt pieprasījumu pēc enerģijas; mudina 
savlaicīgi īstenot EK direktīvas šinī jomā, kā arī mudina Komisiju īstenot iepriekšējās 
rezolūcijas par šo tēmu; un atgādina, ka tad, ja dalībvalstis pilnībā īstenotu spēkā 
esošos ES tiesību aktus, 50 % no ES mērķa līdz 2020. gadam ietaupīt 20 % enerģijas 
būtu jau sasniegti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 156
6. punkts

6. aicina Padomi un Komisiju nodrošināt energoefektivitātei prioritāti ES, jo no izmaksu 
viedokļa tā ir visefektīvākā metode, kā samazināt pieprasījumu pēc enerģijas; mudina 
savlaicīgi īstenot EK direktīvas šinī jomā, kā arī mudina Komisiju īstenot iepriekšējās 
rezolūcijas par šo tēmu; atgādina, ka tad, ja dalībvalstis pilnībā īstenotu spēkā esošos 
ES tiesību aktus, 50 % no ES mērķa līdz 2020. gadam ietaupīt 20 % enerģijas būtu 
jau sasniegti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 157
6. punkts

1. aicina Padomi un Komisiju nodrošināt energoefektivitātei prioritāti ES, jo no izmaksu 
viedokļa tā ir visefektīvākā metode, kā samazināt pieprasījumu pēc enerģijas; 
mudina savlaicīgi īstenot EK direktīvas šinī jomā, kā arī mudina Komisiju īstenot 
iepriekšējās rezolūcijas par šo tēmu; uzskata, ka visās dalībvalstīs jāievieš 
enerģijas taupīšanas sertifikāti un ka pēc tam Eiropas līmenī jāizveido sertifikātu 
apmaiņas sistēma;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 158
6.a punkts (jauns)

6.a uzsver, ka energoefektivitāte ir aktīvi jāveicina globālā līmenī, to padarot par 
globālu prioritāti, un tā ir jāiekļauj Eiropas jaunajā enerģētikas ārpolitikā un 
attīstības politikā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 159
6.a punkts (jauns)

6.a aicina dalībvalstis un Komisiju rūpīgi apsvērt vides aspektus, pirms apstiprināt 
turpmākus lielus infrastruktūras ieguldījumus, ka, piemēram, plānotais 
Ziemeļeiropas cauruļvads – „North Stream”;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 160
6.a punkts (jauns)

6.a uzskata, ka energoapgādes nepārtrauktība jābalsta arī uz dalībvalstu savstarpēju 
solidaritāti; uzsver, ka Eiropas enerģētikas politika un kopēja enerģētikas ārpolitika 
var pastāvēt tikai tad, ja to pamatā ir savstarpēja solidaritāte un savstarpīgums; 
pauž atbalstu jaunam normatīvam priekšlikumam, lai nodrošinātu, ka 
energoapgādes pārrāvumus var pārvarēt, pamatojoties uz solidaritāti starp 
dalībvalstīm; turklāt uzskata, ka dalībvalstīm, kas pārrāvumu gadījumā atsaucas uz 
solidaritāti, ir jāizpilda visi ieviešanas pienākumi enerģētikas jomā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 161
6.a punkts (jauns)

6.a lūdz Komisiju atjaunināt un pielāgot dažādos obligātos mērķus energoefektivitātei, 
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enerģijas taupīšanai un ilgtspējīgu enerģijas veidu izmantošanai, atbilstoši 
tehnoloģijas attīstības pakāpei pastāvīgi pārskatot ES tiesību aktus attiecībā uz 
enerģētiku, un ierosināt šādas izmaiņas Parlamentam un Padomei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 162
6.a punkts (jauns)

6.a prasa, lai pieredzi, kas gūta no Viedās enerģijas programmas, darītu zināmu 
dalībvalstu enerģētikas departamentiem un lai tie Komisiju informētu par to, kā tie 
paredz dažas no šīm idejām praktiski īstenot savās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms un Claude Turmes

Grozījums Nr. 163
6.a punkts (jauns)

6.a aicina Komisiju līdz 2007. gada beigām izstrādāt īstenošanas programmu pasīvās un 
tīrās pozitīvās enerģijas māju un ēku plaša mēroga izvēršanu ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 164
6.a punkts (jauns)

6.a mudina dalībvalstu valdības par pamatu savam valsts energoefektivitātes rīcības 
plānam, kas jāiesniedz līdz 2007. gada jūnijam, izmantot idejas, kas izklāstītas ES 
energoefektivitātes rīcības plānā, un labāko praksi, ko sniedz vairāki vadošie 
dalībvalstu piemēri, kā, piemēram, Dānija;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 165
6.b punkts (jauns)

6.b lūdz Komisiju palīdzēt izveidot vajadzīgās institucionālās jaudas, lai visos līmeņos, 
t. i., starptautiskā, ES, dalībvalstu, reģionālā un vietējā līmenī, nodrošinātu 
energoefektivitāti, izmantojot Eiropas Viedās enerģijas programmu, lai nostiprinātu 
pašreizējos tīklus un nodrošinātu labāku koordināciju starp visiem iesaistītajiem 
dalībniekiem; prasa, lai pieredzi, kas gūta no Viedās enerģijas programmas, darītu 
zināmu dalībvalstu enerģētikas departamentiem un lai tie Komisiju informētu par 
to, kā tie paredz dažas no šīm idejām praktiski īstenot savās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 166
6.c punkts (jauns)

6.c atzinīgi vērtē energoefektivitātes rīcības plānu un mudina ES Komisiju visos 
līmeņos nodrošināt pietiekami daudz darbinieku, lai minētajā rīcības plānā 
ierosinātos pasākumus pārvērstu konkrētā rīcībā, jo īpaši ar iekārtu, biroja 
aprīkojuma un rūpnieciskā procesa tehnoloģiju tirgus transformācijas 
paātrināšanu, apvienojot izpildes pasākumus, ko paredz pašreizējā enerģiju 
patērējošo ražojumu direktīva, regulāru marķējumu atjaunināšanu un ES 
iniciatīvas valsts iepirkuma procedūrām, kurās izmantota veiksmīgākā kandidāta 
pieeja.

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 167
6.d punkts (jauns)

6.d atgādina, ka 40 % no visas ES enerģijas izmanto ēkās un ka pastāv liels šī patēriņa 
samazināšanas potenciāls, plānojot jaunas un modernizējot pašreizējās ēkas; 
mudina Komisiju savlaicīgi pārskatīt pašreizējo ēku direktīvu, lai iekļautu ēkas, kas 
ir zem 1000 m² sliekšņa; mudina Komisiju ar attiecīgajiem dalībniekiem koordinēt 
ES ēku iniciatīvu, kura apvienotu samazinātu enerģijas pieprasījumu, lielāku 
atjaunojamo enerģijas veidu daļu šajā nozarē, veicinātu rajonu apsildi un 
dzesēšanu, vienlaikus veidojot jaunas darba vietas un samazinot enerģētisko 
nabadzību Eiropā;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 168
6.e punkts (jauns)

6.e atgādina, ka tradicionālās ES elektroenerģijas sistēmas kopējā efektivitāte ir tikai 
apmēram 30 % un ka turpmākajos gados ir jāizmanto veco neefektīvo spēkstaciju nomaiņa, 
lai paaugstinātu šīs nozares sistēmas efektivitāti, jo īpaši veicinot decentralizētu vispārējās 
lietošanas siltuma, elektroenerģijas un dzesēšanas ražošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 169
6.f punkts (jauns)

6.f aicina ES un tās iestādes sniegt energoefektivitātes piemēru pārējai Eiropas 
Savienībai, uzlabojot savu biroja ēku energoefektivitāti, padarot par normu to, ka 
visos tās biroja aprīkojuma iepirkumos jācenšas iegādāties aprīkojumu ar vislielāko 
energoefektivitāti, izmantojot degvielas ziņā vistaupīgākos transportlīdzekļus savos 
automašīnu dienestos, aizstājot ievērojamu daļu braucienu saistībā ar dažādu darba 
grupu sanāksmēm Eiropas Savienībā ar virtuālām sanāksmēm (IKT tehnoloģija 
u. c.); 

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 170
7. punkts

7. uzsver faktu, ka 80 % Eiropas iedzīvotāju dzīvo lielās pilsētās; tāpēc aicina 
Komisijas priekšsēdētāju sasaukt 30 lielāko ES pilsētu sanāksmi un izstrādāt 
salīdzinošās novērtēšanas iniciatīvas, lai, kombinējot ar pilsētu plānošanas stratēģiju, 
samazinātu enerģijas patēriņu pilsētu teritorijās; uzskata – lai palielinātu energoieguvi 
no vispārējās lietošanas termoelektrostacijām, kā arī dzesēšanas ražošanu un rajonu 
apsildi, ir jāpieliek daudz pūļu, ja tas samazinātu CO2 emisijas; uzskata, ka ir 
vajadzīgi turpmāki nopietni centieni, lai palielinātu videi visnekaitīgāko transporta 
veidu daļu; tāpēc lūdz Komisiju nākt klajā ar stratēģiju, kā tieši no ES budžeta vai 
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netieši no dalībvalstu budžeta vai ar aizņēmumiem no EIB finansiāli palīdzēt tām 
pilsētām, kuras izstrādā un praktiski īsteno ilgtermiņa plānu virzīties šo mērķu 
virzienā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 171
7. punkts

7. aicina Komisijas priekšsēdētāju sasaukt dalībvalstu lielāko pilsētu sanāksmi, lai 
apmainītos ar pieredzi vietējās enerģētikas politikas jomā, izstrādātu salīdzinošās 
novērtēšanas iniciatīvas, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu enerģijas 
patēriņu pilsētu teritorijās;  uzskata – lai palielinātu energoieguvi no vispārējās 
lietošanas termoelektrostacijām, kā arī dzesēšanas ražošanu un rajonu apsildi, ir 
jāpieliek daudz pūļu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Giles Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika 
Niebler

Grozījums Nr. 172
7. punkts

7. aicina Komisijas priekšsēdētāju sasaukt 30 lielāko ES pilsētu sanāksmi, lai apmainītos 
ar pieredzi vietējo enerģijas patēriņa samazināšanas projektu jomā, lai (svītrots) 
samazinātu enerģijas patēriņu pilsētu teritorijās; uzskata – lai palielinātu energoieguvi 
no vispārējās lietošanas termoelektrostacijām, kā arī dzesēšanas ražošanu un rajonu 
apsildi, ir jāpieliek daudz pūļu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 173
7. punkts

7. aicina Komisijas priekšsēdētāju sasaukt (svītrots) ES lielāko rūpniecisko reģionu 
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pārstāvju sanāksmi, lai apmainītos ar pieredzi reģionālo un vietējo enerģijas 
patēriņa samazināšanas projektu jomā, lai samazinātu enerģijas patēriņu; uzskata –
lai palielinātu energoieguvi no vispārējās lietošanas termoelektrostacijām, kā arī 
dzesēšanas ražošanu un rajonu apsildi, ir jāpieliek daudz pūļu; uzskata, ka šajā 
jautājumā Komisijai ir cieši jāsadarbojas ar Reģionu komiteju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adam Gierek

Grozījums Nr. 174
7. punkts

7. aicina Komisijas priekšsēdētāju sasaukt ES sevišķi industrializēto reģionu lielo 
pilsētu teritoriju sanāksmi ar mērķi izstrādāt salīdzinošās novērtēšanas iniciatīvas, lai, 
kombinējot ar pilsētu plānošanas stratēģiju, samazinātu enerģijas patēriņu pilsētu 
teritorijās; uzskata – lai palielinātu energoieguvi no sadalītas vispārējās lietošanas 
termoelektrostacijām, lai īsā laikposmā dubultotu enerģijas ražošanu šādās ražotnēs; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Grozījums Nr. 175
7. punkts

7. aicina Komisijas priekšsēdētāju sasaukt lielo ES pilsētu sanāksmi un izstrādāt 
salīdzinošās novērtēšanas iniciatīvas, lai, kombinējot ar pilsētu plānošanas stratēģiju, 
samazinātu enerģijas patēriņu pilsētu teritorijās; uzskata – lai palielinātu energoieguvi 
no vispārējās lietošanas termoelektrostacijām, kā arī dzesēšanas ražošanu un rajonu 
apsildi, ir jāpieliek daudz pūļu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 176
7. punkts

7. aicina Komisijas priekšsēdētāju sasaukt 30 lielāko ES pilsētu sanāksmi un izstrādāt 
salīdzinošās novērtēšanas iniciatīvas, lai, kombinējot ar pilsētu plānošanas un mājokļu 
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stratēģiju, samazinātu enerģijas patēriņu pilsētu teritorijās; uzskata – lai palielinātu 
energoieguvi no vispārējās lietošanas termoelektrostacijām, kā arī dzesēšanas 
ražošanu un rajonu apsildi, ir jāpieliek daudz pūļu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 177
7. punkts

7. aicina Komisijas priekšsēdētāju sasaukt 30 lielāko ES pilsētu sanāksmi un izstrādāt 
salīdzinošās novērtēšanas iniciatīvas, lai, kombinējot ar pilsētu plānošanas stratēģiju, 
samazinātu enerģijas patēriņu pilsētu teritorijās; uzskata – lai palielinātu energoieguvi 
no vispārējās lietošanas termoelektrostacijām, kā arī dzesēšanas ražošanu un rajonu 
apsildi, ir jāpieliek daudz pūļu; vērš uzmanību uz lielo pieprasījumu pēc primārās 
enerģijas un lielās enerģijas taupīšanas iespējas attiecībā uz ēku apsildi un tāpēc 
atzinīgi vērtē komisāra A. Piebalga paziņojumu par viņa nodomu līdz 2006. gada 
beigām iesniegt priekšlikumu direktīvai par videi nekaitīgām apsildes sistēmām;

Or. el

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 178
7.a punkts (jauns)

7.a aicina ES iestādes un valdību ēkas visos līmeņos sniegt piemēru, sasniedzot oglekļa 
dioksīda ziņā neitrālu statusu, ja iespējams, līdz 2012. gadam un līdz 2015. gadam to 
attiecinot uz pašvaldību ēkām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Grozījums Nr. 179
7.a punkts (jauns)

7.a aicina Komisiju pārbaudīt, kā varētu tālāk veicināt pašreizējās energoefektivitātes 
tehnoloģijas, lai pilnībā izmantotu vislabākās pieejamās tehnoloģijas, jo īpaši 
vispārējās lietošanas siltuma, elektroenerģijas un dzesēšanas ražošanu, rajonu 
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apsildi un viedās mērierīces, ne tikai liela enerģijas patēriņa rūpniecībā, bet arī 
ēkās, mājsaimniecībās un transporta nozarē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 180
7.a punkts (jauns)

7.a cer, ka Zaļajā grāmatā minētajā ambiciozajā atjaunojamās enerģijas plānā būs 
iekļauti saistoši kvantitatīvi mērķi visām dalībvalstīm, paredzēti tirgus virzīti stimuli, 
uzsvērta pētniecība un iekļauts sasniedzamo mērķu ikgadējas pārskatīšanas 
mehānisms;

Or. el

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Grozījums Nr. 181
7.b punkts (jauns)

7.b uzsver rentabilitātes, tīrās enerģijas, reģionālās un importa atkarības 
samazināšanas guvumus, ko sniegs vispārējas lietošanas siltuma un 
elektroenerģijas, un dzesēšanas lielāka izmantošana no elektroenerģijas ražošanas 
siltuma pārpalikuma, nevis importējot tādas primārās degvielas kā gāze un nafta; 
piebilst, ka šīs tehnoloģijas ir ļoti daudzsološas biomasas un biodegvielu lielākai 
izmantošanai, un uzsver, ka rajonu apsilde nodrošina infrastruktūru arī 
atjaunojamiem enerģijas avotiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 182
7.b punkts (jauns)

7.b aicina Komisiju vēlākais līdz 2007. gada pavasarim iesniegt izpildes pasākumus 
attiecībā uz energoefektīviem ražojumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai 
noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem 
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(enerģiju patērējošu ražojumu direktīva)1 ;

Or. el

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 183
7.c punkts (jauns)

7.c atgādina, ka ēkas patērē 40 % enerģijas ES; uzskata, ka pašreizējās direktīvas par 
ēkām darbības joma ir jāpaplašina, iekļaujot visas ēkas; šajā sakarā aicina Komisiju 
izskatīt iespēju ieviest visas Eiropas mēroga „baltā sertifikāta” energoefektivitātes 
sistēmu;

Or. el

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Grozījums Nr. 184
8. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 185
8. punkts

8. aicina Komisiju sniegt rūpniecībai atbalstu tās plāniem izstrādāt un pakāpeniski 
ieviest viedās mērierīces un tarifikācijas sistēmas, ņemot vērā šī procesa dārgumu;

Or. en

  
1 OV L 191, 22.7.2005., 29. lpp.
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Lerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 186
8. punkts

8. aicina Komisiju turpināt izskatīt iespējas ieviest viedās mērierīces un tarifikācijas 
sistēmas un aicina Komisiju veikt šī pasākuma rūpīgu izmaksu un guvumu analīzi, 
jo īpaši attiecībā uz gala lietotāja patēriņa izmaiņām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 187
8. punkts

8. aicina Komisiju turpināt izskatīt iespējas ieviest viedās mērierīces un tarifikācijas 
sistēmas un aicina Komisiju veikt šī pasākuma rūpīgu izmaksu un guvumu analīzi, 
jo īpaši attiecībā uz gala lietotāja patēriņa izmaiņām;

Or. en

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 188
8. punkts

8. aicina Komisiju turpināt izskatīt iespējas ieviest viedās mērierīces un tarifikācijas 
sistēmas un aicina Komisiju veikt šī pasākuma rūpīgu izmaksu un guvumu analīzi, 
jo īpaši attiecībā uz gala lietotāja patēriņa izmaiņām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 189
8. punkts

8. aicina Komisiju sniegt atbalstu rūpniecības procesam, izstrādājot viedās mērierīces
un tarifikācijas sistēmas;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 190
8. punkts

8. aicina Komisiju sniegt atbalstu rūpniecības procesam, izstrādājot viedās mērierīces
un tarifikācijas sistēmas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Aldo Patriciello

Grozījums Nr. 191
8. punkts

8. aicina Komisiju turpināt veikt pētījumus par viedām mērierīcēm un tarifikācijas 
sistēmām, veicinot attālināti vadāmas viedu mērierīču sistēmas (AMM);

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 192
8. punkts

8. aicina Komisiju turpināt veikt pētījumus par viedām mērierīcēm un tarifikācijas 
sistēmām, veicinot attālināti vadāmas viedu mērierīču sistēmas (AMM);

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 193
8. punkts
8. aicina Komisiju turpināt veikt pētījumus par viedām mērierīcēm un tarifikācijas 

sistēmām, veicinot attālināti vadāmas viedu mērierīču sistēmas (AMM);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elisa Ferreira

Grozījums Nr. 194
8.a punkts (jauns)

8.a uzskata, ka nodokļiem ir ļoti svarīga loma energoefektivitātes palielināšanā; 
uzskata, ka ir jācenšas, lai dalībvalstu nodokļu sistēmās būtu pozitīva diskriminācija 
par labu energoefektivitātes praksei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adam Gierek

Grozījums Nr. 195
8.a punkts (jauns)

8.a vērš Komisijas uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt, lai ES struktūrfondi tiktu 
izmantoti, lai jo īpaši jaunajās dalībvalstīs veiktu mājokļu termoizolācijas plaša 
mēroga modernizāciju, kas ievērojami samazinās enerģijas patēriņu un CO2
emisijas; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro un Herbert Reul

Grozījums Nr. 196
9. punkts

9. atbalsta pāreju uz iespējami energoefektīvākiem un tīrākiem transporta veidiem, ko jo 
īpaši varēs panākt, ieviešot jaunos tiesību aktus un fiskālās iniciatīvas dalībvalstu 
līmenī (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 197
9. punkts

9. aicina izstrādāt visaptverošu ES stratēģiju transporta nozarē ar mērķi pakāpeniski 
izbeigt fosilās degvielas izmantošanu un pārvadājumiem pakāpeniski sākt izmantot 
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vides ziņā ilgtspējīgas enerģijas; atbalsta pāreju uz iespējami energoefektīvākiem un 
tīrākiem transporta veidiem, ko jo īpaši varēs panākt, ieviešot jaunos tiesību aktus un 
fiskālās iniciatīvas dalībvalstu līmenī, tai skaitā saistošos tiesību aktus autotransporta 
nozarē, un pēc iespējas drīzāk pārskatot EUROVIGNETTE; turklāt iesaka izstrādāt 
stratēģiju, kā samazināt aviācijas emisijas un emisijas no kuģiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 198
9. punkts

9. aicina izstrādāt visaptverošu ES stratēģiju transporta nozarē ar mērķi pakāpeniski 
izbeigt fosilās degvielas izmantošanu un pārvadājumiem pakāpeniski sākt izmantot 
tīras enerģijas; mudina ES paātrināt priekšlikumus saskaņot nodokļus par 
automašīnu enerģijas izmantošanu un citus ar automašīnām saistītus nodokļus, lai 
samazinātu CO2 emisijas; atbalsta pāreju uz iespējami energoefektīvākiem un 
tīrākiem transporta veidiem, ko jo īpaši varēs panākt, ieviešot jaunos tiesību aktus un 
fiskālās iniciatīvas dalībvalstu līmenī, tai skaitā saistošos tiesību aktus autotransporta 
nozarē; aicina ātri izstrādāt mazas oglekļa dioksīda emisijas un maza enerģijas 
patēriņa automašīnas; turklāt iesaka izstrādāt stratēģiju, kā samazināt aviācijas 
emisijas un emisijas no kuģiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 199
9. punkts

9. atbalsta pāreju uz iespējami energoefektīvākiem un tīrākiem transporta veidiem, ko jo 
īpaši varēs panākt, ieviešot jaunos tiesību aktus un fiskālās iniciatīvas dalībvalstu 
līmenī, tai skaitā saistošos tiesību aktus autotransporta nozarē, ieskaitot pieslēdzamu 
hibrīdu automašīnu un pilnībā elektrisku transportlīdzekļu tirgū ienākšanas 
veicināšanu; turklāt iesaka izstrādāt stratēģiju, kā samazināt aviācijas emisijas un 
emisijas no kuģiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 200
9. punkts

9. atbalsta pāreju uz iespējami energoefektīvākiem un tīrākiem transporta veidiem, ko jo 
īpaši varēs panākt, ieviešot jaunos tiesību aktus un fiskālās iniciatīvas dalībvalstu 
līmenī, tai skaitā saistošos tiesību aktus autotransporta nozarē, ieskaitot pieslēdzamu 
hibrīdu automašīnu un pilnībā elektrisku transportlīdzekļu tirgū ienākšanas 
veicināšanu; turklāt iesaka izstrādāt stratēģiju, kā samazināt aviācijas emisijas un 
emisijas no kuģiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis un Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 201
9. punkts

9. atbalsta pāreju uz iespējami energoefektīvākiem un tīrākiem transporta veidiem, ko jo 
īpaši varēs panākt, ieviešot jaunos tiesību aktus (svītrots), tai skaitā saistošos tiesību 
aktus autotransporta nozarē; turklāt iesaka izstrādāt stratēģiju, kā samazināt aviācijas 
emisijas un emisijas no kuģiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Grozījums Nr. 202
9. punkts

9. atbalsta pāreju uz iespējami energoefektīvākiem un tīrākiem transporta veidiem, ko jo 
īpaši varēs panākt, ieviešot jaunos tiesību aktus un fiskālās iniciatīvas dalībvalstu 
līmenī, tai skaitā saistošos tiesību aktus autotransporta nozarē; iesaka sagatavot 
pasākumus, kas dalībvalstīs stimulēs sabiedriskā transporta izmantošanu; turklāt 
iesaka izstrādāt stratēģiju, kā samazināt aviācijas emisijas un emisijas no kuģiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 203
9. punkts

9. atbalsta pāreju uz iespējami energoefektīvākiem un tīrākiem transporta veidiem, ko jo 
īpaši varēs panākt, ieviešot jaunos tiesību aktus un fiskālās iniciatīvas dalībvalstu 
līmenī, tai skaitā saistošos tiesību aktus autotransporta nozarē; turklāt iesaka izstrādāt 
stratēģiju, kā samazināt aviācijas emisijas un emisijas no kuģiem; aicina veikt 
efektīvus pasākumus, lai preču pārvadājumus pārvietotu no ceļiem uz dzelzceļu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 204
9.a punkts (jauns)

9.a atzinīgi vērtē tāda mehānisma ieviešanu, kas var nodrošināt ātrus solidaritātes 
pasākumus un palīdzību dalībvalstij, kurai radušās grūtības pēc tās infrastruktūras 
bojājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 205
9.a punkts (jauns)

9.a aicina Komisiju un dalībvalstis veikt praktiskus pasākumus, lai uzlabotu mazo un 
vidējo uzņēmumu energoefektivitāti; konkrēti, starp tiem var pasākumi, lai 
palielinātu izpratni, un rīcība, lai nodrošinātu vieglāku pieejamību līdzekļiem, 
tostarp līdzekļiem no struktūrfondiem, ERAB un EIB, lai šādi uzņēmumi varētu 
veikt ieguldījumus enerģijas patēriņa samazināšanā; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisa Ferreira

Grozījums Nr. 206
9.a punkts (jauns)

9.a uzskata, ka saistībā ar struktūrfondu līdzekļiem ir jāveic pienācīgs pilsētu transporta 
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sistēmu izvērtējums no enerģētikas viedokļa, proti, attiecībā uz izvēlētajiem 
transporta veidiem un to starpsavienojumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 207
9.a punkts (jauns)

9.a mudina dalībvalstis un Komisiju uzlabot ES energoapgādes drošību, samazinot 
pieprasījumu pēc enerģijas, īstenojot stratēģiju, kas veicina vietējo enerģijas piegāžu 
izmantošanu, labāk izmantojot pašreiz pieejamo enerģiju, veicot pētījumu un 
attīstības pasākumus, dažādojot ārējās enerģijas piegādes papildus enerģētiskās 
ārpolitikas izstrādei, kurā ES, veicot sarunas visu dalībvalstu vārdā, var izmantot 
savu spēku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 208
9.a punkts (jauns)

9.a cer, ka arī trešās valstīs tiks veicināta lielāka energoefektivitāte, un pauž atbalstu 
Komisijas priekšlikumam strādāt, lai pieņemtu starptautisku energoefektivitātes 
nolīgumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 209
9.a punkts (jauns)

9.a pilnībā atbalsta Komisijas nodomu ieviest petrolejas nodokļus un mudina to sākt 
nekavējoties rīkoties, pieprasot uzlikt nodokli visiem vietējiem lidojumiem un 
lidojumiem ES iekšienē;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 210
9.a punkts (jauns)

9.a uzskata, ka salīdzinošās novērtēšanas sistēma, par ko direktīvā panākta vienošanās, 
lai sasniegtu galīgo energoefektivitāti, ir ekonomiski pamatots, nebirokrātisks un 
efektīvs energoefektivitātes palielināšanas līdzeklis, un ierosina šo sistēmu plašāk 
izmantot citos enerģētikas sektoros; aicina Komisiju censties paātrināt visas ES 
mēroga kopēju kritēriju noteikšanu visās attiecīgajās jomās, pamatojoties uz nozaru 
energoefektivitātes rādītājiem saskaņā ar 16. pantu enerģijas galapatēriņa 
efektivitātes un energoefektivitātes pakalpojumu direktīvā (2006/32/EK);

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 211
9.b punkts (jauns)

9.b aicina Komisiju iesniegt pamatnostādnes Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvas 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti 
un energoefektivitātes pakalpojumiem1 īstenošanai; šīm pamatnostādnēm ir jo īpaši 
jāaptver energoefektivitātes darbības plānu izstrāde, ietaupītās enerģijas uzskaite un 
dokumentēšana un finansiālie instrumenti energoefektivitātes pasākumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 212
10. punkts

svītrots

Or. en

  
1 OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.
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Grozījumu iesniedza Elisa Ferreira

Grozījums Nr. 213
10. punkts

10. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei un jo īpaši ierosināto Eiropas enerģijas 
regulatora izveidi un galvenās uzmanības pievēršanu enerģijas avotu kopuma 
dažādošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 214
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas avotu un transporta ceļu dažādošana palīdzēs piegādes drošībai 
un ka šajā sakarā ļoti liela nozīme būs secībai, kādā tiks veikta enerģijas avotu 
dažādošana un tirgus liberalizācija;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 215
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas avotu dažādošana ir ļoti svarīga piegādes drošībai, jo īpaši tad, 
ja pašreizējo enerģijas avotu kopums ir tirgus darbības rezultāts; vienlaikus atzīst 
faktu, ka lēmumi par enerģijas avotu kopumu vienā dalībvalstī var ietekmēt 
energoapgādes drošību citās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicolaos Vakalis, Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 216
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas avotu dažādošana palīdzēs piegādes drošībai, vienlaikus atzīstot 
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faktu, ka lēmumi par enerģijas avotu kopumu vienā dalībvalstī var ietekmēt 
energoapgādes drošību citās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 217
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas taupīšana un atjaunojamu enerģiju izmantošana ir ļoti svarīgi 
aspekti mērķim dažādot enerģijas avotus un var palielināt piegādes drošību, un 
palīdz samazināt pieaugošos starptautiskos saspīlējumus;

Or. it

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Lerzy Buzek,  
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 218
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas avotu dažādošana, jo īpaši vietējo enerģijas avotu izmantošana,
palīdzēs piegādes drošībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 219
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas avotu dažādošana atjaunojamo enerģijas veidu jomā, kā, 
piemēram, vēja un saules enerģijas, palīdzēs piegādes drošībai;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Herbert Reul

Grozījums Nr. 220
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas avotu dažādošana palīdzēs piegādes drošībai; pamatpieeja ir 
saglabāt visas enerģijas iespējas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 221
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas avotu dažādošana, tostarp pēc to ģeogrāfiskās izcelsmes,
palīdzēs piegādes drošībai;

Or. it

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 222
10. punkts
10. uzskata, ka enerģijas ražošanas decentralizācija palīdzēs piegādes drošībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 223
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas avotu un piegādes tīklu dažādošana palīdzēs piegādes drošībai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Aldo Patriciello

Grozījums Nr. 224
10. punkts

10. uzskata, ka enerģijas avotu dažādošana palīdzēs piegādes drošībai; atzinīgi vērtē tāda 
mehānisma ieviešanu, kas var nodrošināt ātrus solidaritātes pasākumus un 
palīdzību dalībvalstij, kurai radušās grūtības pēc tās infrastruktūras bojājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 225
10.a punkts (jauns)

10.a uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas enerģētikas stratēģijas pamatā būtu 
maksimāla subsidiaritāte un lai lēmumi par enerģijas veidu kopumu paliktu ES 
dalībvalstu prerogatīva;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 226
10.a punkts (jauns)

10.a atzinīgi vērtē Enerģijas un transporta ģenerāldirektorāta 2006. gada augstas 
efektivitātes un lielā mērā atjaunojamu enerģijas avotu scenāriju un pētījumu, ko 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja pasūtīja par energoapgādes 
drošību un ko minētajai komitejai iesniedza 9. oktobrī; tāpēc mudina Komisiju abus 
scenārijus pieņemt par pamatu 2007. gada janvārī paredzētajai enerģētikas politikas 
pārskatīšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 227
10.a punkts (jauns)

10.a aicina Komisiju un dalībvalstis, neaizmirstot, ka jāņem vērā īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas, piešķirt prioritāti tiem enerģijas veidiem, kas samazina atkarību 
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no importa enerģijas, jo īpaši no fosilām degvielām, kas atbalsta vidi, ir ilgtspējīgi 
un samazina pastāvīgas piegādes riskus arī ražošanas decentralizācijas dēļ;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 228
10.a punkts (jauns)

10.a atzinīgi vērtē tāda mehānisma ieviešanu, kas var nodrošināt ātrus solidaritātes 
pasākumus un palīdzību valstīm, kurām radušās grūtības pēc tās infrastruktūras 
bojājumiem;

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 229
10.a punkts (jauns)

10.a uzskata, ka ir svarīgi samazināt Eiropas Savienības atkarību no importētas naftas, 
lai atbrīvotu resursus ieguldījumiem Eiropas ekonomikā un tās iedzīvotājos; šajā 
sakarā uzskata, ka ir svarīgi veicināt ieguldījumus tīrās un drošās tehnoloģijās un 
energoefektivitātē, lai radītu jaunas kvalificēta darba iespējas;

Or. it

Grozījumu iesniedza Nicole Fontaine, Herbert Reul, un Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 230
10.a punkts (jauns)

10.a aicina Komisijas priekšsēdētāju īstenot plānu katru nedēļu publicēt skaitļus par 
Eiropas naftas un benzīna produktu krājumiem, importu un eksportu, tos iedalot 
pēc produkta tipa (jēlnafta, benzīns, dīzeļdegviela, mazuts un citi); uzskata, ka šāda 
veida skaitļi (kam jābūt publiski pieejamiem, kā tas ir Amerikas Savienotajās 
Valstīs) sniegtu skaidrāku priekšstatu par spiedienu, kas gulstas uz pasaules tirgu, 
un skaidru pārskatu par Eiropas patēriņu, kā arī samazinātu tirgus dalībnieku 
māniju attiecībā uz Amerikas krājumiem un tādējādi palīdzētu padarīt naftas cenas 
mazāk svārstīgas;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 231
10.a punkts (jauns)

10.a aicina Komisiju veikt pārredzamas un objektīvas debates par enerģijas avotu 
kopumu nākotnē; tajās jāņem vērā visu enerģijas veidu priekšrocības un trūkumi, 
ieskaitot ekonomiskās un vides izmaksas un sekas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 232
10.b punkts (jauns)

10.b mudina Komisiju vēlākais līdz 2008. gada beigām pabeigt jaunu enerģētikas un 
transporta modelēšanas instrumentu ES; šāds apvērsts modelis jāizstrādā ciešā 
sadarbībā starp Komisijas dienestiem, Starptautisko Enerģijas aģentūru (IEA) un 
dalībvalstu valdībām, un tā mērķim jābūt racionalizēt visus statistikas datus par 
enerģētiku un transportu Eiropā; šis modelis tad aizstātu visus dažādos modeļus, 
kas šodien pastāv dažādajos Komisijas dienestos, un arī visā Eiropā saskaņotu 
enerģētikas statistiku; šim modelim jābūt publiski pieejamam, ko pēc pieprasījuma 
varētu izmantot dažādās ieinteresētās personas, kā tas šodien ir ASV, lai izstrādātu 
dažādus scenārijus ES enerģētikas nākotnei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Esko Seppänen

Grozījums Nr. 233
11. punkts

svītrots

Or. fi
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Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 234
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, lai radītu 
vajadzīgos ieguldījumu apstākļus. Šiem pamatprincipiem ir jāietver ES 
energoefektivitātes mērķis par uzlabojumiem par vismaz 20 % līdz 2020. gadam un 
orientējošie vispārējie mērķi, lai līdz 2020. gadam atjaunojamie enerģijas avoti 
sastādītu 25 % un līdz 2040. gadam – 50 %; aicina Komisiju noteikt ambiciozus, bet 
reālistiskus plānus, paredzot, ka līdz 2020. gadam 60 % no ES elektroenerģijas 
pieprasījuma segs sevišķi zemu CO2 emisiju tehnoloģijas vai tehnoloģijas bez CO2
emisijām, vai CO2 ziņā neitrālas tehnoloģijas, sniedzot ieguldījumu Eiropas klimata 
un energoapgādes drošības mērķu īstenošanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 235
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
šiem pamatprincipiem ir jāietver ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam 
veidotu vismaz 20 % no uzlabojumiem (svītrots); aicina Komisiju noteikt 
ambiciozus, bet reālistiskus plānus, paredzot, ka līdz 2020. gadam 60 % no ES 
elektroenerģijas pieprasījuma segs sevišķi zemu CO2 emisiju tehnoloģijas vai 
tehnoloģijas bez CO2 emisijām, vai CO2 ziņā neitrālas tehnoloģijas, sniedzot 
ieguldījumu Eiropas klimata un energoapgādes drošības mērķu īstenošanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 236
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, lai radītu 
vajadzīgos ieguldījumu apstākļus. Šiem pamatprincipiem ir jāietver ES 
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energoefektivitātes mērķis par uzlabojumiem par vismaz 20 % līdz 2020. gadam un 
orientējošie vispārējie mērķi, lai līdz 2020. gadam atjaunojamie enerģijas avoti 
sastādītu 20 % (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 237
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, lai radītu 
vajadzīgos ieguldījumu apstākļus. Šiem pamatprincipiem ir jāietver ES 
energoefektivitātes mērķis par uzlabojumiem par vismaz 20 % līdz 2020. gadam un 
orientējošie vispārējie mērķi, lai līdz 2020. gadam atjaunojamie enerģijas avoti 
sastādītu 20 % (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 238
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
šiem pamatprincipiem ir jāietver ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam 
veidotu (svītrots) 20 % no uzlabojumiem, ieguldījumus veicinoša darbības vide 
atjaunojamiem enerģijas veidiem un paredzama CO2 cena; (svītrots)

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 239
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, lai radītu 
vajadzīgos ieguldījumu apstākļus. Šiem pamatprincipiem ir jāietver ES 
energoefektivitātes mērķis par uzlabojumiem par vismaz 20 % līdz 2020. gadam, 
orientējošie vispārējie mērķi, lai līdz 2020. gadam atjaunojamie enerģijas avoti 
sastādītu 25 % un līdz 2040. gadam – 50 %;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 240
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
šiem pamatprincipiem ir jāietver mērķis samazināt ES CO2 par 30 % 2020. gadā un 
par 80 % 2050. gadā, ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam veidotu 
vismaz 20 % no uzlabojumiem, saistošie nozares mērķi, lai līdz 2020. gadam 
atjaunojamie enerģijas avoti sastādītu 25 % (svītrots); turklāt uzskata, ka līdz 
2040. gadam atjaunojamo resursu orientējošajam mērķim ir jābūt 50 %; pauž atbalstu 
arī transporta darbības radīto siltumnīcefekta gāzu samazināšanu par 30 % līdz 
2020. gadam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 241
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
šiem pamatprincipiem ir jāietver ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam 
veidotu vismaz 20 % no uzlabojumiem, un saistošie nozares mērķi, lai līdz 
2020. gadam atjaunojamie enerģijas avoti sastādītu 20 % (svītrots);

Or. de

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 242
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
šiem pamatprincipiem ir jāietver ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam 
veidotu vismaz 20 % no uzlabojumiem, saistošie nozares mērķi, lai līdz 2020. gadam 
atjaunojamie enerģijas avoti sastādītu 20 %, un paredzamāka CO2 cena; (svītrots)
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Or. de

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 243
11. punkts

11. lai pastiprinātu enerģijas avotu dažādību, ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa 
politiskos pamatprincipus, dodot tirgus dalībniekiem skaidras vadlīnijas attiecībā uz 
to, kur (svītrots) būtu jāinvestē; uzskata, ka šiem pamatprincipiem ir jāietver (svītrots) 
saistošie nozares mērķi, lai līdz 2020. gadam atjaunojamie enerģijas avoti sastādītu 
25 %, un paredzama CO2 cena; turklāt uzskata, ka līdz 2040. gadam atjaunojamo 
resursu orientējošajam mērķim ir jābūt 50 %; un aicina Komisiju ierosināt 
pamatprincipus saskaņotām atbalsta sistēmām atjaunojamiem enerģijas veidiem, 
kuras būtu daļa no atjaunojamās enerģijas plāna;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 244
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
šiem pamatprincipiem ir jāietver ES CO2 mērķis 2020. gadam un 2050. gadam, ES 
energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam veidotu vismaz 20 % no 
uzlabojumiem, saistošie nozares mērķi, lai līdz 2020. gadam atjaunojamie enerģijas 
avoti sastādītu 25 %, un paredzama CO2 cena; turklāt uzskata, ka līdz 2040. gadam 
atjaunojamo resursu orientējošajam mērķim ir jābūt 50 %;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 245
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, lai radītu 
vajadzīgos labvēlīgos ieguldījumu apstākļus. Šie pamatprincipi ietvers ES 
energoefektivitātes mērķi par uzlabojumiem par vismaz 20 % līdz 2020. gadam, 
orientējošos vispārējos mērķus, lai līdz 2020. gadam atjaunojamie enerģijas avoti 
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sastādītu 25 %, un paredzamu CO2 cenu; turklāt uzskata, ka līdz 2040. gadam 
atjaunojamo resursu orientējošajam mērķim ir jābūt 50 %; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 246
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
šiem pamatprincipiem ir jāietver ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam 
veidotu vismaz 20 % no uzlabojumiem, saistošie nozares mērķi, lai līdz 2020. gadam 
atjaunojamie enerģijas avoti sastādītu 25 %, un paredzama CO2 cena; turklāt uzskata, 
ka Padomes un Komisijas līmenī jāpadomā, kā līdz 2040. gadam varētu sasniegt 
atjaunojamo resursu mērķi – 50 %;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 247
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
šiem pamatprincipiem ir jāietver ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam 
veidotu vismaz 20 % no uzlabojumiem, saistošie nozares mērķi, lai līdz 2020. gadam 
atjaunojamie enerģijas avoti sastādītu 25 %, un paredzama CO2 cena; turklāt uzskata, 
ka līdz 2040. gadam atjaunojamo resursu orientējošajam mērķim ir jābūt ievērojami 
vairāk nekā 50 %;

Or. de

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 248
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
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šiem pamatprincipiem ir jāietver ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam 
veidotu vismaz 20 % no uzlabojumiem, saistošie nozares mērķi, lai līdz 2020. gadam 
atjaunojamie enerģijas avoti sastādītu 25 %, un paredzama CO2 cena; turklāt uzskata, 
ka līdz 2040. gadam atjaunojamo resursu saistošam mērķim ir jābūt 50 %;

Or. it

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 249
11. punkts

11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot 
investoriem skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka 
šiem pamatprincipiem ir jāietver ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam 
veidotu vismaz 20 % no uzlabojumiem, orientējoši nozares mērķi, lai līdz 
2020. gadam atjaunojamie enerģijas avoti sastādītu 25 %, un paredzama CO2 cena; 
turklāt uzskata, ka līdz 2040. gadam atjaunojamo resursu orientējošajam mērķim ir 
jābūt 50 %;

Or. it

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 250
11.a punkts (jauns)

11.a uzsver, ka nepieciešamība mainīt pašreizējo enerģijas ražošanu ir nevis nasta, bet 
gan izdevība. Saules, vēja, biomasas, hidrotermiskās vai ģeotermiskās enerģijas 
izmantošana un lielāka energoefektivitātes tehnoloģiju izmantošana palīdzēs izpildīt 
saistības, ko uzliek Kioto Protokols un ANO Klimata pārmaiņu pamatkonvencija, 
un Eiropā pastiprināt jauninājumus, jaunu darba vietu izveidi un konkurētspēju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 251
11.a punkts (jauns)

11.a mudina Komisiju pārskatīt ES tiesību aktus, lai varētu vēl vairāk izmantot vietējos 
enerģijas avotus;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 252
11.a punkts (jauns)

11.a mudina Komisiju pārskatīt ES tiesību aktus, lai varētu vēl vairāk izmantot vietējos 
enerģijas avotus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 253
11.b punkts (jauns)

11.b uzsver, ka kā daļa no visaptverošas ES atjaunojamās enerģijas stratēģijas ir 
nepieciešami pasākumi apsildes un dzesēšanas nozarē. Lai līdz 2010. gadam 
sasniegtu 12 % atjaunojamās enerģijas mērķi, Eiropai ir vajadzīga spēcīgāka un 
dinamiskāka izplatīšanās tirgū apsildes un dzesēšanas nozarē. Tāpēc Parlaments 
atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par to, ka tiks ierosināta atbilstoša direktīva 
apsildei un dzesēšanai, izmantojot atjaunojamas enerģijas veidus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 254
12. punkts

12. norāda, ka nav nekādas jēgas šajā sakarā veidot jaunas institucionālas struktūras 
ES līmenī, ja tas ir saistīts ar atbildības dubultošanos un jaunas birokrātijas 
veidošanos vai ja šos uzdevumus var veikt dalībvalstu iestādes vai pašreizējie tīkli; 
šajā kontekstā aicina Komisiju veicināt uzlabojumu potenciāla pilnu izmantošanu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 255
12. punkts

12. atbalsta nepieciešamību izveidot Stratēģisko enerģētikas pārskatu (SER); SER
uzdevumos ietilps to problēmu, ar kurām ES sastopas enerģētikas nozarē, stratēģiskā 
analīze;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 256
12. punkts

12. atbalsta nepieciešamību izveidot Stratēģisko enerģētikas pārskatu (SER), kas 
papildinātu ierosināto Enerģijas piegādes novērošanas centra darbu un kam nav jābūt 
neatkarīgai struktūrvienībai; SER uzdevumos ietilps (svītrots) problēmu (svītrots) 
stratēģiskā analīze un noteikt ES darbības apjomu un virzienu, neierobežojot 
dalībvalstis to enerģijas avotu un šo avotu izmantošanas tehnoloģiju izvēlē;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 257
12. punkts

12. piekrīt, ka ir nepieciešams izveidot Stratēģisko enerģētikas pārskatu (SER), kas 
papildinātu ierosināto Enerģijas piegādes novērošanas centra darbu un kam nav jābūt 
neatkarīgai struktūrvienībai; (svītrots) SER uzdevumos ietilps (svītrots) ES (svītrots) 
enerģētikas nozares stratēģiskā analīze;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 258
12. punkts

12. piekrīt, ka ir nepieciešams izveidot Stratēģisko enerģētikas pārskatu (SER), kas 
papildinātu ierosināto Enerģijas piegādes novērošanas centra darbu un kam nav jābūt 
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neatkarīgai struktūrvienībai; (svītrots) SER uzdevumos ietilps (svītrots) ES (svītrots) 
enerģētikas nozares stratēģiskā analīze;

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 259
12. punkts

12. atbalsta nepieciešamību izveidot Stratēģisko enerģētikas pārskatu (SER), kas 
papildinātu ierosināto Enerģijas piegādes novērošanas centra darbu un kam nav jābūt 
neatkarīgai struktūrvienībai; SER uzdevumos ietilps to problēmu, ar kurām ES 
sastopas enerģētikas nozarē, ieskaitot ārējos aspektus, stratēģiskā analīze;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 260
13. punkts

13. mudina Komisiju izmantot SER, lai analizētu dažādu politisko alternatīvu 
kompromisus, ņemot vērā vides prasības, piegādes drošību, konkurētspēju un jaunas 
darbavietas, un tādējādi palīdzētu samazināt risku līdz minimumam; prasa, lai 
Komisija sīki izpētītu subsīdijas (svītrots) visiem enerģijas avotiem, tai skaitā ārējo 
izdevumu internalizāciju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 261
13. punkts

13. mudina Komisiju izmantot SER, lai analizētu dažādu politisko alternatīvu 
kompromisus, ņemot vērā vides prasības, piegādes drošību, konkurētspēju un jaunas 
darbavietas, un tādējādi palīdzētu samazināt risku līdz minimumam; prasa, lai 
Komisija sīki izpētītu subsīdijas un izmaksas visiem enerģijas avotiem, tai skaitā ārējo 
izdevumu internalizāciju;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 262
13. punkts

13. mudina Komisiju izmantot SER, lai izstrādātu formulu, kas ļautu dalībvalstīm analizēt 
dažādu politisko alternatīvu kompromisus, ņemot vērā vides prasības, piegādes 
drošību, konkurētspēju un jaunas darbavietas, un tādējādi palīdzētu samazināt risku 
līdz minimumam; atzinīgi vērtē Komisijas centienus sīki izpētīt subsīdijas un 
izmaksas visiem enerģijas avotiem, tai skaitā ārējo izdevumu internalizāciju saistībā 
ar Stratēģisko enerģētikas pārskatu; pieprasa šo pētījumu publicēt, lai palielinātu 
sabiedrības izpratni;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 263
13. punkts

13. mudina Komisiju izmantot SER, lai izstrādātu formulu, kas ļautu dalībvalstīm analizēt 
dažādu politisko alternatīvu kompromisus, ņemot vērā vides prasības, piegādes 
drošību (svītrots) un jaunas darbavietas, un tādējādi palīdzētu samazināt risku līdz 
minimumam; aicina Komisiju sīki izpētīt subsīdijas un izmaksas visiem enerģijas 
avotiem, tai skaitā ārējo izdevumu internalizāciju un ilgtermiņa tiešās un netiešās 
sekas uz vidi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 264
13. punkts

13. mudina Komisiju izmantot SER, lai izstrādātu formulu, kas ļautu dalībvalstīm analizēt 
dažādu politisko alternatīvu kompromisus, ņemot vērā vides prasības, piegādes 
drošību, konkurētspēju un jaunas darbavietas, un tādējādi palīdzētu samazināt risku 
līdz minimumam; aicina Komisiju sīki izpētīt subsīdijas un izmaksas visiem enerģijas 
avotiem, tai skaitā ārējo izdevumu internalizāciju, piemērojot visaptverošu dzīves 
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cikla pieeju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 265
13.a punkts (jauns)

13.a Stratēģiskajā enerģētikas pārskatā ir jāiekļauj arī tirdzniecības jautājumi, tas ir, tajā 
ir jāanalizē starptautiskās sadarbības un jau parakstīto vai parakstāmo ilgtermiņa 
nolīgumu ietekme un jāvērtē saskaņotība starp politikas nostādnēm, ko īsteno 
uzņēmumi, un dalībvalstu un ES politikas nostādnēm;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 266
13.a punkts (jauns)

13.a prasa, lai Komisija pārbauda veselības un drošības apmācības drošību enerģētikas 
nozarē un maksimāli izmanto nodarbinātības iespējas enerģētikas nozarē, un jo 
īpaši pārdomā jautājumu par prasmēm, kas vajadzīgas mašīnbūves nozarē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Avril Doyle, András Gyürk, Giles Chichester, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Lerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 267
13.a punkts (jauns)

13.a atgādina, ka nafta joprojām ir vissvarīgākais primārās enerģijas avots ES un ES 
gandrīz pilnībā ir atkarīga no tās importa; pauž nožēlu, ka Komisijas Zaļajā 
grāmatā tam nav pievērsta uzmanība; aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā 
nepieciešamību samazināt naftas izmantošanu, samazināt atkarību no importa un 
veicināt CO2 emisiju samazināšanu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 268
13.a punkts (jauns)

13.a uzskata, ka neatrisināto problēmu dēļ attiecībā uz galīgo uzglabāšanu un lielā 
negadījumu riska dēļ kodolenerģija ir saistīta ar neparedzamām ekonomiskajām un 
vides izmaksām un tāpēc nav piemērota ilgtspējīgas enerģētikas drošības ziņā; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 269
13.b punkts (jauns)

13.b aicina dalībvalstis neatgriezties pie jau pieņemtajiem lēmumiem atteikties no 
kodolenerģijas vai pagarināt kodolspēkstaciju mūžu, bet tā vietā censties vēl vairāk 
samazināt šādu spēkstaciju mūžu, lai nodrošinātu pēc iespējas drīzāku atteikšanos 
no kodolenerģijas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 270
14. punkts

14. pieprasa, lai Komisija izstrādātu sistemātisku metodi, kā veicināt biodegvielu 
ražošanu, izplatīšanu un patēriņu, īpaši saistībā ar tām degvielām, ko izmanto 
transportā (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 271
14. punkts

14. sagaida, ka jebkādi Eiropas mēroga biomasas mērķi tiks noteikti saskaņā ar ES 
mērķi līdz 2020. gadam panākt 25 % atjaunojamās enerģijas daļu; pieprasa, lai 
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Komisija izstrādātu sistemātisku metodi, kā veicināt biodegvielu ražošanu, izplatīšanu 
un patēriņu, īpaši saistībā ar tām degvielām, ko izmanto transportā, pilnībā ņemot 
vērā obligātu un visaptverošu sertifikātu sistēmu, kas Komisijai jāievieš un kas ļautu 
ilgtspējīgi ražot biodegvielas visos posmos, ieskaitot standartus kultivācijas un 
pārstrādes stadijai, kā arī vispārējam dzīves cikla siltumnīcefekta gāzes līdzsvaram, 
kuri jāpiemēro gan tām biodegvielām, ko ražo ES, gan tām, ko importē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 272
14. punkts

14. pieprasa, lai Komisija, izvērtējot visa biodegvielas ražošanas cikla enerģētisko 
ietekmi un ietekmi uz vidi, izstrādātu sistemātisku metodi, kā veicināt biodegvielu 
ražošanu, izplatīšanu un patēriņu, īpaši saistībā ar tām degvielām, ko izmanto 
transportā, veicinātu to biodegvielu izstrādi un izmantošanu, kuras ļaus reāli 
samazināt siltumnīcefekta gāzes emisiju un fosilo enerģiju avotus;

Or. it

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Grozījums Nr. 273
14. punkts

14. pieprasa, lai dalībvalstis izstrādātu sistemātisku metodi, kā veicināt biodegvielu 
ražošanu, izplatīšanu un patēriņu, lai uzlabotu biodegvielu pieejamību, brīvu 
tirdzniecību un sertificēšanu; mudina Komisiju likvidēt tehniskos un administratīvos 
šķēršļus, kas ierobežo sajaukšanas līmeņus, kā arī uzsver, ka pastāv nepieciešamība 
šajā jomā ieviest saistošus mērķus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 274
14. punkts

14. pieprasa, lai Komisija pārskatīšanas direktīvā par gan šķidro, gan gāzveida 
biodegvielu vai citu atjaunojamu degvielu izmantošanas veicināšanu izstrādātu 
sistemātisku metodi, kā veicināt biodegvielu ražošanu, izplatīšanu un patēriņu, īpaši 
saistībā ar tām degvielām, ko izmanto transportā, kā arī uzsver, ka pastāv 
nepieciešamība šajā jomā ieviest ambiciozus mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 275
14. punkts

14. pieprasa, lai Komisija izstrādātu sistemātisku metodi, kuras pamatā būtu 
energoefektivitāte un dažādu degvielas veidu kopuma kritēriji, kā veicināt 
biodegvielu ražošanu, izplatīšanu un patēriņu, īpaši saistībā ar tām degvielām, ko 
izmanto transportā, kā arī uzsver, ka pastāv nepieciešamība šajā jomā ieviest Eiropas 
standartus, lai dalībvalstu politiku saskaņotu ar iekšējā tirgus vajadzībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Aldo Patriciello

Grozījums Nr. 276
14. punkts

14. pieprasa, lai Komisija izstrādātu sistemātisku metodi, kā veicināt biodegvielu 
ražošanu, izplatīšanu un patēriņu, īpaši saistībā ar tām degvielām, ko izmanto 
transportā, kā arī uzsver, ka pastāv nepieciešamība šajā jomā ieviest saistošus mērķus;
atzinīgi vērtē iespēju vienoties par vispārēju stratēģisku mērķi līdzsvarot ilgtspējīgas 
enerģijas izmantošanas, konkurētspējas un energoapgādes drošības mērķi, lai ES 
palīdzētu pārvarēt pieaugošo atkarību no importa;

Or. en



AM\634125LV.doc PE 378.878v01-00

87/124

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Grozījums Nr. 277
14. punkts

14. pieprasa, lai Komisija izstrādātu sistemātisku metodi, kā veicināt biodegvielu 
ražošanu, izplatīšanu un patēriņu, īpaši saistībā ar tām degvielām, ko izmanto 
transportā, kā arī uzsver, ka pastāv nepieciešamība šajā jomā ieviest saistošus mērķus; 
aicina Komisiju veikt pasākumus, lai atvieglotu un vienkāršotu procedūras 
pārrobežu tirdzniecībā ar izejvielām un enerģijas avotiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 278
14. punkts

14. pieprasa, lai Komisija izstrādātu sistemātisku metodi, ieskaitot ekonomiskos, vides un 
tehniskos aspektus, kā veicināt biodegvielu ražošanu, izplatīšanu un patēriņu jo īpaši 
attiecībā uz transportu, kā arī uzsver, ka pastāv nepieciešamība šajā jomā ieviest 
saistošus mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 279
14. punkts

14. pieprasa, lai Komisija izstrādātu sistemātisku metodi, ieskaitot ekonomiskos, vides un 
tehniskos aspektus, kā veicināt biodegvielu ražošanu, izplatīšanu un patēriņu, īpaši 
saistībā ar tām degvielām, ko izmanto transportā, kā arī uzsver, ka pastāv 
nepieciešamība šajā jomā ieviest saistošus mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 280
14. punkts

14. pieprasa, lai Komisija izstrādātu sistemātisku metodi, kā veicināt biodegvielu 
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ražošanu, izplatīšanu un patēriņu, kā arī sistemātisku pieeju enerģētikas politikai, 
transporta politikai, lauksaimniecības politikai un biodegvielu attīstības un 
tirdzniecības politikai, īpaši saistībā ar tām degvielām, ko izmanto transportā, kā arī 
uzsver, ka pastāv nepieciešamība šajā jomā ieviest saistošus mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 281
14.a punkts (jauns)

14.a aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk iesniegt priekšlikumu direktīvai par apsildi un 
dzesēšanu, izmantojot atjaunojamas enerģijas avotus un atgādina savu 2006. gada 
14. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai un Padomei par atjaunojamās 
enerģijas avotu izmantošanu apsildē un dzesēšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 282
14.a punkts (jauns)

14.a lūdz Komisiju nodrošināt, lai ikreiz, kad politikas vai normatīvajā valodā tiek 
izmantots termins „biodegvielas”, gan šķidrie, gan gāzveida biodegvielas veidi tiek 
atzīti kā izvēles iespēja pārvadājumu nozarei, nevis tikai kā degviela elektroenerģijas 
ražošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 283
14.a punkts (jauns)

14.a aicina Komisiju apsvērt politiskās iespējas, lai veicinātu sintētisko degvielu izplatību 
tirgū ceļu transportam Eiropā, ņemot vērā nozīmi, kas šīm degvielām var būt ceļu 
transporta energoapgādes dažādošanā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Grozījums Nr. 284
14.a punkts (jauns)

14.a brīdina, ka iniciatīvas biomasas enerģētiskā izmantošana nedrīkst traucēt normālai 
tirgus darbībai un mežsaimniecības nozares konkurencei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj, Herbert Reul

Grozījums Nr. 285
14.a punkts (jauns)

14.a brīdina, ka iniciatīvas biomasas enerģētiskā izmantošana nedrīkst traucēt normālai 
tirgus darbībai un mežsaimniecības nozares konkurencei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Grozījums Nr. 286
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un aicina to veikt 
papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 287
15. punkts

15. atzīst fosilā kurināmā svarīgo lomu globālā klimata pārmaiņās un ES lielo atkarību 
no naftas, jo īpaši transporta nozarē; tāpēc aicina Komisiju veikt papildu pētījumus 
attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu; atzīst arī, ka ogles nav videi nekaitīgs 
risinājums un ka „tīrās ogles”, ko šodien veicina, nav piemērota iespēja;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 288
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un (svītrots) sekmēt 
ekonomiskas metodes izstrādi oglekļa piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, 
gāzi un naftu, un pieprasa, lai saskaņā ar lēmumiem, ko pieņēma Eiropas 
Tehnoloģiju platforma par nulles emisijas līmeņa fosilā kurināmā spēkstacijām, līdz 
2020. gadam ES būtu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 289
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un aicina to veikt 
papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu, kā arī publiskot tīro 
ogļu tehnoloģijas un izmēģinājuma projektus „nulles emisijas” līmeņa 
termoelektrostacijām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan un Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 290
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un iespēju veikt 
papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu; tam ir jāsekmē 
pastāvīga modernizācija, iekārtu lielāka efektivitāte, jaunas iekārtu paaudzes 
attīstība, pamatojoties uz gazifikāciju un paralēlu elektroenerģijas un ķīmisko 
ražošanu, kā arī sekmēt ekonomiskas metodes izstrādi oglekļa piesaistei un 
uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi un naftu; un pieprasa, lai līdz 2020. gadam ES 
būtu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, 
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Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Grozījums Nr. 291
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un aicina to veikt 
papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu; tam ir jāsekmē 
pastāvīga modernizācija, spēkstaciju efektivitātes palielināšanās un ekonomiskas 
metodes tālāka izstrāde oglekļa piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi un 
naftu, un pieprasa, lai saskaņā ar lēmumiem, ko pieņēma Eiropas Tehnoloģiju 
platforma par nulles emisijas līmeņa fosilā kurināmā spēkstacijām, līdz 
2020. gadam ES būtu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 292
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un aicina to veikt 
papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu, kā arī sekmēt 
ekonomiskas metodes izstrādi oglekļa piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, 
gāzi un naftu; uzsver, ka tas var būt tikai pārejas modelis;

Or. de

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 293
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un aicina to veikt 
papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu, kā arī cieši 
sadarboties ar rūpniecību ekonomiskas metodes tālākā izstrādē līdz 2020. gadam
oglekļa piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi un naftu, un pieprasa, lai 
ES tiesību aktos tiktu likvidētas visas barjeras un lai būtu pieejami ES līdzekļi, lai 
piecu gadu laikā ES izveidotu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 294
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un iespēju veikt 
papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu; tam ir jāsekmē 
pastāvīga modernizācija, iekārtu efektivitātes palielināšanās un ekonomiskas 
metodes tālāka izstrāde oglekļa piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi un 
naftu, un pieprasa, lai saskaņā ar lēmumiem, ko pieņēma Eiropas Tehnoloģiju 
platforma par nulles emisijas līmeņa fosilā kurināmā spēkstacijām, līdz 
2020. gadam ES būtu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 295
15. punkts
15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un aicina to cieši 

sadarboties ar rūpniecību attiecībā uz dažādām iniciatīvām, kā, piemēram, Eiropas 
Tehnoloģiju platforma par nulles emisijas līmeņa fosilā kurināmā spēkstacijām, lai 
samazinātu to oglekļa intensitāti, kā arī sekmēt ekonomiskas metodes izstrādi oglekļa 
piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi un naftu, ieskaitot barjeru 
likvidāciju ES tiesību aktos, un aicina rūpniecību panākt, lai līdz 2020. gadam ES 
būtu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 296
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un aicina to cieši 
sadarboties ar rūpniecību attiecībā uz dažādām iniciatīvām, kā, piemēram, Eiropas 
Tehnoloģiju platforma par nulles emisijas līmeņa fosilā kurināmā spēkstacijām, lai 
samazinātu to oglekļa intensitāti, kā arī sekmēt ekonomiskas metodes izstrādi oglekļa 
piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi un naftu, ieskaitot barjeru 
likvidāciju ES tiesību aktos, un aicina rūpniecību panākt, lai līdz 2020. gadam ES 
būtu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 297
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un iespēju veikt 
papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu; tam ir jāsekmē 
pastāvīga modernizācija, iekārtu lielāka efektivitāte, jaunas iekārtu paaudzes 
attīstība, pamatojoties uz gazifikāciju un paralēlu elektroenerģijas un ķīmisko 
ražošanu, kā arī sekmēt ekonomiskas metodes izstrādi oglekļa piesaistei un 
uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi un naftu; un pieprasa, lai līdz 2020. gadam ES 
būtu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 298
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā un ilgtermiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu 
energoapgādes drošībā un aicina to veikt papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa 
intensitātes samazināšanu, kā arī sekmēt ekonomiskas metodes izstrādi oglekļa 
piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi un naftu, un pieprasa, lai līdz 
2020. gadam ES būtu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas;

Or. it

Grozījumu iesniedza Aldo Patriciello

Grozījums Nr. 299
15. punkts

15. aicina Komisiju vidējā termiņā un ilgtermiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu 
energoapgādes drošībā un aicina to veikt papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa 
intensitātes samazināšanu, kā arī sekmēt ekonomiskas metodes izstrādi oglekļa 
piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi un naftu, un pieprasa, lai līdz 
2020. gadam ES būtu desmit liela mēroga darbojošās paraugstacijas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 300
15.a punkts (jauns)

15.a aicina Komisiju un dalībvalstis atzīt vietējo enerģijas avotu sociālekonomisko 
nozīmi ES un veicināt to attīstību kā vienu no līdzekļiem Eiropas energoapgādes 
drošības nostiprināšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 301
15.a punkts (jauns)

15.a aicina Komisiju un Padomi veicināt pasākumus fosilās enerģijas daļas un enerģijas 
patēriņa samazināšanai; mudina jaunajai enerģētikas politikai piešķirt efektīvus 
instrumentus, lai veicinātu pāreju uz atjaunojamiem enerģijas veidiem, piemēram, 
pieņemot normatīvus noteikumus, kas atjaunojamiem enerģijas veidiem piešķir 
prioritāti; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 302
15.a punkts (jauns)

15.a pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav pievērsta uzmanība atkarības samazināšanai no 
naftas, lai gan benzīna produkti ES joprojām ir vissvarīgākais primārās enerģijas 
avots un ES šajā ziņā ir pilnībā atkarīga no importa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 303
15.a punkts (jauns)

15.a pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav pievērsta uzmanība atkarības samazināšanai no 
naftas, lai gan benzīna produkti ES joprojām ir vissvarīgākais primārās enerģijas 
avots un ES šajā ziņā ir pilnībā atkarīga no importa;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 304
16. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 305
16. punkts
svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 306
16. punkts

16. aicina Komisiju vēlreiz izvērtēt Eiropas energotīklus, kam jānodrošina, lai visiem 
enerģijas ražotājiem un enerģijas avotiem būtu godīga piekļuve Eiropas 
energotīkliem, lai tādējādi visām valstīm tiktu nodrošināt energoapgādes drošība, jo 
īpaši tām, kuras ir ļoti atkarīgas no enerģijas importa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 307
16. punkts

16. mudina Komisiju īstenot Eiropas energotīklu izveidi, kas ir svarīgs solis arvien 
integrētāku tirgu virzienā, un visiem tīkla lietotājiem nodrošināt godīgu un 
nediskriminējošu piekļuvi energotīkliem, ieskaitot vēja energoietaišu atklātā jūrā 
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integrāciju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 308
16. punkts

16. mudina Komisiju īstenot Eiropas energotīklu izveidi, kas ir svarīgs solis arvien 
integrētāku tirgu virzienā, un visiem tīkla lietotājiem nodrošināt godīgu un 
nediskriminējošu piekļuvi energotīkliem, ieskaitot vēja energoietaišu atklātā jūrā 
integrāciju; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 309
Apakšvirsraksts (jauns) un 16. punkts

Tīkli

16. aicina Komisiju izstrādāt prioritāro starpsavienojumu plānu, ņemot vērā nesen 
pārskatīto lēmumu, kas nosaka pamatnostādnes Eiropas energoapgādes tīkliem, un 
neatstājot novārtā šķidrās dabasgāzes pieņemšanas/regazifikācijas infrastruktūru 
un glabāšanas ietaises; uzskata, ka vēja energoietaises atklātā jūrā vispirms ir 
jāintegrē reģionālā tīklā un beidzot visas Eiropas energotīklā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 310
16. punkts

16. aicina Komisiju sekmēt, lai Eiropas energotīkli tiktu ievilkti no jauna, kas nodrošinātu, 
ka ir iespējama atjaunojamo enerģijas avotu prioritāra piekļuve energotīkliem; 
uzskata, ka vēja energoietaises atklātā jūrā vispirms ir jāintegrē reģionālā tīklā un 
beidzot visas Eiropas energotīklā;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 311
16. punkts

16. aicina Komisiju sekmēt, lai Eiropas energotīkli tiktu ievilkti no jauna, kas nodrošinātu, 
ka ir iespējama atjaunojamo enerģijas avotu godīga piekļuve energotīkliem; uzskata, 
ka vēja energoietaises atklātā jūrā, tostarp tās, kas atrodas nomaļos un tālākos 
apgabalos, vispirms ir jāintegrē reģionālā tīklā un beidzot visas Eiropas energotīklā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 312
16.a punkts (jauns)

16.a aicina energoapgādes tīklu vadītājus cieši sadarboties, ko viņi ir ķēdes aktīvie posmi, 
kas nodrošina enerģētikas tirdzniecības normālu plūsmu un drošību; uzskata, ka 
tad, ja būtu jāizveido Eiropas energotīklu centrs, varētu pieņemt Eiropas tīkla 
kodeksu, lai dalībvalstīs saskaņotu tīklu standartus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 313
16.a punkts (jauns)

16.a lūdz, lai Komisija īpaši apsver jūras atjaunojamo enerģijas veidu (jūras vējš, viļņu 
spēks, paisums/bēgums) attīstību, jo īpaši Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā, Īrijas jūrā un 
Vidusjūrā, un saules enerģiju, jo īpaši Vidusjūras reģionā, lai nodrošinātu, ka šos 
resursus iekļauj 2007. gada atjaunojamo enerģijas avotu plānā un ātri pilnībā 
attīsta;

Or. en



AM\634125LV.doc PE 378.878v01-00

98/124

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Avril Doyle, Nicole 
Fontaine, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 314
17. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Grozījums Nr. 315
17. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 316
17. punkts

17. aicina Komisiju novērtēt elastīgāk sabiedrisko labumu, kas rodas, ievērojot ES vides 
tiesību aktus, kur jauninājumi enerģijas jomā var samazināt oglekļa dioksīda izmešus, 
piemēram, izstrādājot lielu hidroenerģijas projektu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 317
17.a punkts (jauns)

17.a ES ir jāstimulē fosilo degvielu tehnoloģijas un jāvairās no politiski motivētiem 
pasākumiem. Vissvarīgākais mērķis ir pilnībā atteikties no visiem vides 
apsvērumiem, ko parasti saista ar ogļu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 318
18. punkts

18. brīdina nepieļaut diskrimināciju pret atsevišķiem enerģijas veidiem, kas rada valstu 
regulētu piegāžu samazināšanu; norāda, ka šādai rīcībai ir negatīva ietekme uz 
energoapgādes drošību, enerģijas cenām un konkurētspēju;

Or. de

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 319
18. punkts

18. mudina Komisiju izskatīt jautājumu par kodolenerģijas attīstību dalībvalstīs, ņemot 
vērā gan šīs tehnoloģijas priekšrocības (mazas ražošanas izmaksu svārstības un 
nekādu CO2 emisiju), gan riskus, kas saistīti ar kodolspēkstaciju pastāvēšanu 
(negadījumi un atkritumu apglabāšana);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 320
18. punkts

18. atgādina, ka kodolenerģija joprojām ir svarīga Kopienā izmantoto enerģijas veidu 
kopuma sastāvdaļa, un norāda, ka tai ir ārkārtīgi liela nozīme attiecībā uz Kioto 
mērķu sasniegšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Esko Seppänen

Grozījums Nr. 321
18. punkts

18. uzskata, ka katrai dalībvalstij ir vienpusējas tiesības saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem aizliegt kodolatkritumu un izlietotas kodoldegvielas importu galīgai 
apglabāšanai;
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Or. fi

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 322
18. punkts

18. atgādina, ka savā rezolūcijā par Lisabonas stratēģiju Eiropas Parlaments atzina 
„kodolenerģētikas kā nozīmīgas enerģiju kopuma sastāvdaļas lomu elektroapgādes 
drošības saglabāšanā, kā arī lai izvairītos no aprēķinātajiem 312 miljoniem tonnu 
CO2 emisiju gadā (7% no siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām ES)”;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 323
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir nedroša, bīstama, dārga un neefektīva un ka 
jebkurš lēmums par tās attīstību paliks dalībvalstu atbildībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 324
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir pretrunīga joma, un uzskata, ka ir jāpanāk 
vienādi augsts drošības līmenis, godīga konkurence un ārējo izmaksu 
internalizācija;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Jerzy Buzek, Nicole Fontaine, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Grozījums Nr. 325
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir pretrunīga joma un ka jebkurš lēmums par tās 
attīstību paliks dalībvalstu atbildībā; apzinās, ka kodolenerģija veido 32 % no kopējā 
elektroenerģijas patēriņa ES; tāpēc aicina šo enerģijas avotu atbalstīt, lai 
nepalielinātu energoapgādes drošības un Eiropas atrašanās vietas nedrošo stāvokli; 
norāda, ka urānu galvenokārt importē no politiski stabilām valstīm; uzskata, ka 
vidējā termiņā pietiekamo resursu dēļ, lētās ieguves un dedzināšanas dēļ, kā arī 
tāpēc, ka no tā var gadiem ilgi iegūt enerģiju, turpmākajos gados nebūs vērā 
ņemamu cenas paaugstinājumu; piebilst, ka, izmantojot kodolenerģiju, visā pasaulē 
var katru gadu novērst 700 miljonus tonnu siltumnīcefekta gāzu emisiju – šāds 
skaitlis ir vienāds ar visu automašīnu emisijām ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 326
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir pretrunīga joma un ka jebkurš lēmums par tās 
attīstību paliks dalībvalstu atbildībā; apzinās, ka kodolenerģija veido 32 % no kopējā 
elektroenerģijas patēriņa ES; tāpēc aicina šo enerģijas avotu atbalstīt, lai 
nepalielinātu energoapgādes drošības un Eiropas atrašanās vietas nedrošo stāvokli; 
norāda, ka urānu galvenokārt importē no politiski stabilām valstīm; uzskata, ka 
vidējā termiņā pietiekamo resursu dēļ, lētās ieguves un dedzināšanas dēļ, kā arī 
tāpēc, ka no tā var gadiem ilgi iegūt enerģiju, turpmākajos gados nebūs vērā 
ņemamu cenas paaugstinājumu; piebilst, ka, izmantojot kodolenerģiju, visā pasaulē 
var katru gadu novērst 700 miljonus tonnu siltumnīcefekta gāzu emisiju – šāds 
skaitlis ir vienāds ar visu automašīnu emisijām ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 327
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir daļa no ES enerģijas veidu kopuma, un 
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atgādina, ka savā rezolūcijā par ieguldījumu Eiropadomes 2006. gada pavasara 
sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju un par energoapgādes drošību 
Eiropas Savienībā Eiropas Parlaments atzina kodolenerģētikas kā nozīmīgas 
enerģiju kopuma sastāvdaļas lomu elektroapgādes drošības saglabāšanā, kā arī lai 
izvairītos no CO2 emisijām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 328
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir pretrunīga joma un ka jebkurš lēmums par tās 
attīstību paliks dalībvalstu atbildībā; tomēr uzsver vides un ekonomiskos riskus, kas 
ir saistīti ar šo tehnoloģiju, un norāda uz faktu, ka negadījumi var radīt nopietnas 
ilgtermiņa pārrobežu sekas; aicina dalībvalstis šo problēmu apsvērt ar atbildības 
sajūtu un pieņemt tādus lēmumus, kas nevar radīt slēptus, neparedzamus ilgtermiņa 
drošības riskus; 

Or. de

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 329
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir pretrunīga joma un ka jebkurš lēmums par tās 
attīstību paliks dalībvalstu atbildībā; vienlaikus atzīst, ka dalībvalstu lēmumiem par 
kodolenerģiju būs nopietna ietekme uz Eiropas Savienības enerģētikas politikas 
mērķu noteikšanu, un tāpēc šim jautājumam ir jāpievērš uzmanība Kopienas līmenī, 
īpaši ņemot vērā pētniecības un attīstības svarīgumu kodolenerģijas drošas 
izmantošanas veicināšanā;

Or. hu

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 330
18. punkts

18. piekrīt, ka droša kodolenerģija ir viena no enerģiju kopuma iespējām, un ka jebkurš 
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lēmums par tās attīstību paliks dalībvalstu atbildībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 331
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir pretrunīga joma, kas neatrisina ilgtspējīgas 
energoapgādes problēmu, jo tā palielina neparedzamo aspektu skaitu vides 
ietekmes, drošības un radioaktīvo atkritumu apglabāšanas izmaksu jomā; norāda, 
ka jebkurš lēmums par tās attīstību paliks dalībvalstu atbildībā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Esko Seppänen

Grozījums Nr. 332
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir pretrunīga joma un ka jebkurš lēmums to atļaut 
paliks dalībvalstu atbildībā;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro un Herbert Reul

Grozījums Nr. 333
18. punkts

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir pretrunīga joma un ka jebkurš lēmums par tās 
attīstību paliks dalībvalstu atbildībā; tomēr apzinās, ka kodolenerģija joprojām ir 
enerģiju kopuma svarīga daļa;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jerzy Buzek, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 334
18.a punkts (jauns)

18.a aicina Komisiju noteikt ambiciozus, bet reālistiskus plānus, paredzot, ka līdz 
2020. gadam 60 % no ES elektroenerģijas pieprasījuma segs sevišķi zemu CO2
emisiju tehnoloģijas vai tehnoloģijas bez CO2 emisijām, vai CO2 ziņā neitrālas 
tehnoloģijas, sniedzot ieguldījumu Eiropas klimata un energoapgādes drošības 
mērķu īstenošanā; ierosina, lai ES kā bagātu industriālu valstu kopiena apņemas 
sekmēt pētījumus kodolenerģijas jomā, lai pētījumu rezultātus varētu nodot trešām 
valstīm un tādējādi mazināt apdraudējumu dzīvām būtnēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 335
18.a punkts (jauns)

18.a aicina Komisiju noteikt ambiciozus, bet reālistiskus plānus, paredzot, ka līdz 
2020. gadam 60 % no ES elektroenerģijas pieprasījuma segs sevišķi zemu CO2
emisiju tehnoloģijas vai tehnoloģijas bez CO2 emisijām, vai CO2 ziņā neitrālas 
tehnoloģijas, sniedzot ieguldījumu Eiropas klimata un energoapgādes drošības 
mērķu īstenošanā; ierosina, lai ES kā bagātu industriālu valstu kopiena apņemas 
sekmēt pētījumus kodolenerģijas jomā, lai pētījumu rezultātus varētu nodot trešām 
valstīm un tādējādi mazināt apdraudējumu dzīvām būtnēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 336
18.a punkts (jauns)

18.a turklāt savā rezolūcijā par energoapgādes drošību Eiropas Savienībā Eiropas 
Parlaments atzina, ka kodolenerģija ir viens no „jautājumiem Eiropas politiskajās 
debatēs par dažādo enerģijas veidu kopumu; atzīst kodolenerģētikas kā enerģiju 
kopuma sastāvdaļas pašreizējo lomu dažās dalībvalstīs elektroapgādes drošības 
saglabāšanā, kā arī lai izvairītos no CO2 emisijām”;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 337
18.a punkts (jauns)

18.a oglēm arī turpmāk būs svarīga nozīme nākamajā Eiropas elektroenerģijas 
ražošanas nozarē. Ogles ir drošs un pieejams ilgtermiņa resurss ar ievērojamiem 
vietējiem krājumiem ES, kas sniedz būtiskas ražošanas un nodarbinātības iespējas. 
Tomēr ir jāpanāk, lai pašreizējās un jaunās elektrostacijas, kurās izmanto ogles, 
būtu aprīkotas ar vismodernākajiem attīrīšanas mehānismiem, lai palielinātu 
efektivitāti un ierobežotu kaitīgas emisijas, un pēc iespējas drīzāk tiktu aprīkotas ar 
oglekļa dioksīda uztveršanas un glabāšanas tehnoloģijām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 338
18.a punkts (jauns)

18.a uzsver ilgtspējīgas ES enerģētikas politikas nozīmi ārējās attiecībās un atbildību, kas 
tajās jāievēro; noraida jebkādus mēģinājumus enerģētikas problēmas risināt ar 
militāriem līdzekļiem; uzskata, ka ES enerģētikas politika ir jāvērš ne tikai uz to, lai 
nepieļautu ar enerģiju saistītu konfliktu rašanos tās iekšienē, bet arī uz to, lai ārējās 
attiecībās veicinātu ar enerģiju saistītu konfliktu un karu efektīvu novēršanu; viens 
no iespējamajiem veidiem, kā to panākt, būtu eksportēt zināšanas par atjaunojamu 
enerģijas veidu iespējām un izmantošanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 339
18.a punkts (jauns)

18.a uzsver, ka vienas dalībvalsts lēmums par tās enerģijas veidu kopumu ietekmē citas 
dalībvalsts energoapgādes drošību, un tāpēc ir rūpīgi jāapsver;

Or. de



AM\634125LV.doc PE 378.878v01-00

106/124

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 340
18.a punkts (jauns)

18.a vērš uzmanību uz faktu, ka, ņemot vērā Eiropas Savienības lielo atkarību no 
importa, ir sevišķi svarīgi palielināt izcelsmes valstu un tranzīta ceļu dažādību;

Or. hu

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 341
18.a punkts (jauns)

18.a apzinās, ka kodolenerģija veido 2 līdz 3% no globālā elektroenerģijas galapatēriņa 
un mazāk nekā 7 % 25 valstu ES; atzīst arī, ka gandrīz pusi no elektroenerģijas 
25 valstu ES ražo tikai viena valsts, t. i., Francija; tāpēc aicina pārtraukt tiešo un 
netiešo atbalstu šim enerģijas veidam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 342
18.a punkts (jauns)

18.a atzīst, ka lēmumos par enerģijas veidu kopumu sastāvu jāņem vērā īpašie valstu un 
reģionu apstākļi; tāpēc uzskata, ka atjaunojamo enerģijas veidu sekmēšana 
jāpieskaņo attiecīgajiem ģeogrāfiskajiem, klimatiskajiem un ekonomiskajiem 
apstākļiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Esko Seppänen

Grozījums Nr. 343
18.a punkts (jauns)

18.a uzskata, ka Eiropas Savienības iesaistīšanās starptautiskajā kodoltermiskās 
enerģijas projektā un ieguldījums Starptautiskā kodoltermiskā eksperimentālā 
reaktora (ITER) finansēšanā ir joma, kurai jāvirza ieguldījumi no Septītās 
pētniecības pamatprogrammas;
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Or. fi

Grozījumu iesniedza Nicole Fontaine

Grozījums Nr. 344
18.a punkts (jauns)

18.a atzīst, ka, dažādos pasaules reģionos parādoties spēcīgiem konkurentiem, ir svarīgi 
saglabāt Eiropas Savienības vadošās kodolenerģijas nozares vadošo lomu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nicole Fontaine

Grozījums Nr. 345
18.b punkts (jauns)

18.b atzīst, ka, dažādos pasaules reģionos parādoties spēcīgiem konkurentiem, ir svarīgi 
saglabāt Eiropas Savienības vadošās kodolenerģijas nozares vadošo lomu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 346
18.b punkts (jauns)

18.b uzskata, ka papildus labvēlīgai ietekmei uz vidi arī ekonomiskajai efektivitātei jābūt 
vienam no izšķirošajiem faktoriem atjaunojamo enerģijas veidu veicināšanā, lai 
maksimāli samazinātu finansiālo nastu, kas gulstas uz gala lietotāju;

Or. de

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 347
18.b punkts (jauns)

18.b atzīst, ka kodolenerģijas militārās izmantošanas veidus ir iespējams nošķirt no 
civilās izmantošanas veidiem;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 348
18.c punkts (jauns)

18.c tāpēc noraida kodolenerģiju kā energoapgādes drošības, konkurētspējas un vides 
apsvērumu risinājumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 349
18.d punkts (jauns)

18.b ar bažām atzīmē, ka Eiropas Komisijas 2004. gada apņemšanās pieņemt 2005. gadā 
ieteikumu par kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanas fondu efektīvu izveidi, 
lai samazinātu drošības riskus un samazinātu tirgus kropļošanu, vēl nav izpildīta, 
un tāpēc aicina Komisiju paskaidrot šo kavēšanos un pēc iespējas drīzāk, bet ne 
vēlāk kā līdz šī gada beigām izpildīt savas saistības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 350
19. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 351
19. punkts

19. atbalsta starptautiskas ārkārtas situāciju reaģēšanas sistēmas izveidi, kuras pamatā 
būtu solidaritāte starp dalībvalstīm un kura noteiktu minimālo krājumu apjomu;
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 352
19. punkts

19. uzskata, ka strukturētas debates par veidu, kā ES paudīs vienotu viedokli sarunās ar 
trešām valstīm, palielinās ES spēju risināt sarunas ar enerģiju ražojošām un enerģiju 
patērējošām valstīm; aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt atbalstu ieguldījumiem 
Eiropas Savienībā un tam, ka uzņēmumi no enerģiju ražojošām valstīm ES tirgus 
daļu iegādājas, tikai pamatojoties uz savstarpīguma nosacījumu, t. i, ieguldījumu 
drošību attiecīgajās valstīs;

Or. de

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 353
19. punkts

19. uzskata, ka strukturētas debates par veidu, kā ES paudīs vienotu viedokli sarunās ar
trešām valstīm, palielinās ES spēju risināt sarunas ar enerģiju ražojošām un enerģiju 
patērējošām valstīm; (svītrots)

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 354
19. punkts

19. uzskata, ka strukturētas debates par veidu, kā ES paudīs vienotu viedokli sarunās ar 
trešām valstīm, palielinās ES spēju risināt sarunas ar enerģiju ražojošām un enerģiju 
patērējošām valstīm; (svītrots)

Or. en
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Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 355
19. punkts

19. uzskata, ka ES kopējā nostāja dialogā ar (svītrots) trešām valstīm palielinās ES spēju 
risināt sarunas ar enerģiju ražojošām un enerģiju patērējošām valstīm un ka šādās 
sarunās ir jāpiedalās Augstajam pārstāvim enerģijas jautājumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis (sk. 
iepriekšējo grozījumu Nr. 344), Anne Laperrouze (sk. grozījumu Nr. 349)

Grozījums Nr. 356
19. punkts

19. uzskata, ka ES kopējā nostāja dialogā ar (svītrots) trešām valstīm palielinās ES spēju 
risināt sarunas ar enerģiju ražojošām un enerģiju patērējošām valstīm un ka šādās 
sarunās ir jāpiedalās Augstajam pārstāvim enerģijas jautājumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 357
19. punkts

19. aicina ES apsvērt iespēju pieņemt Vienotu Eiropas Enerģijas aktu, grozot 
pašreizējos Līgumus, kurš cita starpā Komisijai piešķirtu paziņošanas, izņēmumu 
noteikšanas un aizliegšanas pilnvaras enerģētikas nozarē, nosakot pienākumu 
paziņot Komisijai par enerģētikas nolīgumiem, kas pārsniedz noteiktu slieksni, un 
paredzot Komisijai pilnvaras atļaut, noteikt nosacījumus vai aizliegt energoapgādes 
drošības apsvērumu dēļ; uzskata, ka strukturētas debates par veidu, kā ES paudīs 
vienotu viedokli sarunās ar trešām valstīm, palielinās ES spēju risināt sarunas ar 
enerģiju ražojošām un enerģiju patērējošām valstīm un ka šādās sarunās ir jāpiedalās 
Augstajam pārstāvim enerģijas jautājumos;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Nicole Fontaine un Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 358
19. punkts

19. uzskata, ka strukturētas debates par veidu, kā ES paudīs vienotu viedokli sarunās ar 
trešām valstīm, palielinās ES spēju risināt sarunas ar enerģiju ražojošām un enerģiju 
patērējošām valstīm un ka šādās sarunās ir jāpiedalās Augstajam pārstāvim enerģijas 
jautājumos, kuram cieši jāsadarbojas ar ES Augsto pārstāvi KĀDP jautājumos un par 
enerģētiku atbildīgo komisāru;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 359
19. punkts

19. uzskata, ka strukturētas debates par veidu, kā ES paudīs vienotu viedokli sarunās ar 
trešām valstīm palielinās, ES spēju risināt sarunas ar enerģiju ražojošām un enerģiju 
patērējošām valstīm un ka šādās sarunās ir jāpiedalās Augstajam pārstāvim enerģijas 
jautājumos; ierosina arī apsvērt domu par vienas biržas izveidi enerģijas pirkšanai 
ārvalstīs;

Or. it

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 360
19. punkts

19. uzskata, ka strukturētas debates par veidu, kā ES paudīs vienotu viedokli sarunās ar 
trešām valstīm, palielinās ES spēju risināt sarunas ar enerģiju ražojošām un enerģiju 
patērējošām valstīm un ka šādās sarunās ir jāpiedalās Augstajam pārstāvim enerģijas 
jautājumos, un ka to pamatā jābūt Eiropas ilgtermiņa enerģētikas plānošanas 
sistēmai;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 361
19.a punkts (jauns)

19.a prasa, lai energoapgādes drošība un klimata pārmaiņas kļūst par visu attiecīgo ES 
ārpolitikas, drošības, attīstības un tirdzniecības politikas debašu sastāvdaļu, un 
prasa, lai visos jaunajos ES tirdzniecības un starptautiskajos nolīgumos būtu 
enerģētikas sadaļa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 362
19.a punkts (jauns)

19.a aicina Padomi un Komisiju ES līmenī izveidot informācijas apmaiņu par liela 
apjoma gāzes līgumiem vai enerģētikas infrastruktūras pārdošanu, lai dalībvalstis 
zinātu līgumu kopējo apjomu un Komisija varētu novērtēt kopējo energoapgādes 
drošības apdraudējumu ES valstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 363
20.a punkts (jauns)

20.a uzskata, ka stratēģija ar mērķi panākt lielāku savstarpējo atkarību starp enerģijas 
piegādātājiem un enerģētikas pakalpojumu sniedzējiem globalizētajai ekonomikai 
nodrošinātu stabilāku politisko un ekonomisko pamatu nekā pasaule, kurā katrs 
nozīmīgākais ekonomikas dalībnieks cenšas sasniegt enerģētisku neatkarību; tāpēc 
mudina ES nākt klajā ar stratēģiju, kas vislabāko pieejamo tehnoloģiju nodošanu 
apvienotu ar starptautiskajām normām pakļautu stabilu pamatu ieguldījumiem, 
izmantojot pašreizējos PTO un divpusējos ekonomikas nolīgumus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 364
20.a punkts (jauns)

20.a uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm ir jānodrošina, lai to diplomātiskās, palīdzības un 
tirdzniecības attiecības ar enerģiju piegādājošām valstīm veicinātu fiskālo 
pārredzamību, labu pārvaldību un pilsoniskās sabiedrības nozīmi, kura pārraudzītu 
ienākumus no enerģijas resursu apsaimniekošanas, izmantojot tāda veida 
instrumentus kā Ieguves rūpniecības nozaru pārredzamības iniciatīva vai 
Uzņēmumu sociālās atbildības sistēma; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Howitt

Grozījums Nr. 365
20.a punkts (jauns)

20.a nosoda dalībvalstis, kuras ir daudz runājušas par ES enerģētikas politikas 
koordināciju, bet kuras pēc tam turpināja vai atļāva sabiedrībām savās valstīs 
turpināt divpusēji sadarboties ar trešām valstīm, par saviem nodomiem neinformējot 
citas ES dalībvalstis un tādējādi mazinot ES sarunu veikšanas spēku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 366
20.a punkts (jauns)

20.a aicina Komisiju pa galveno ES enerģētikas ārpolitikas mērķi noteikt atkarības 
samazināšanu no fosilām degvielām, kas nāk no nedaudziem lieliem piegādātājiem, 
un dažādot enerģijas avotus; šim nolūkam Komisijai jāiesniedz Parlamentam un 
Padomei ilgtermiņa plāns ar orientējošiem datumiem; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 367
20.a punkts (jauns)

20.a aicina Padomi un Komisiju uzsvērt atjaunojamos enerģijas veidus un 
energoefektivitāti kā horizontālu prioritāti Vidusjūras un attīstības sadarbībā; 
sadarbībā ar partnervalstīm Komisijai jāizstrādā stratēģija atjaunojamo enerģijas 
veidu ārkārtīgi lielā potenciāla izmantošanai, tādējādi sniedzot izšķirošu 
ieguldījumu enerģētiskās nabadzības un atkarības no fosilās enerģijas importa 
apkarošanā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 368
20.b punkts (jauns)

20.b mudina ES nepazemināt tās augstos cilvēktiesību standartus, cenšoties piekļūt 
enerģijas avotiem, un nodrošināt, lai attiecībā uz enerģētikas darbībām 
cilvēktiesībām tiktu piešķirta lielāka nozīme, izveidojot šajā jomā ES standartus 
Uzņēmumu sociālajai atbildībai gan ES, gan ANO līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 369
20.b punkts (jauns)

20.b uzsver, ka ir kļuvušas neaizstājamas jaunas politiskā dialoga un sadarbības formas 
starp patērētājām valstīm, jo īpaši ar ASV, Ķīnu, Indiju un Japānu; atzīmē, ka ir 
kļuvis nepieciešams arī līdzīgs dialogs starp galvenajām patērētājām un ražotājām 
valstīm, lai izstrādātu globālu pieeju enerģētikas jautājumiem; Šo enerģētikas 
dialogu jauno formu mērķim jābūt padarīt globālos enerģijas tirgus stabilus, drošus 
un pārredzamus, vienlaikus nodrošinot pastāvīgus stimulus tīras enerģijas avotiem 
un energoefektivitātei;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 370
20.b punkts (jauns)

20.b aicina Komisiju un dalībvalstis pārorientēt un paplašināt Eiropas tīklus, lai tos 
dažādotu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Howitt

Grozījums Nr. 371
20.b punkts (jauns)

20.b pauž atbalstu pašreizējiem dialogiem ar mērķi nodrošināt ciešas ilgtermiņa 
partnerības un enerģētikas sadarbības nolīgumus jo īpaši ar enerģiju eksportējošām 
valstīm papildus energoefektivitātes nepieciešamībai. ES ir jāpalielina tās piegāžu 
un naftas un gāzes tranzīta ceļu dažādība kā ES kaimiņattiecību politikas aktīva 
sastāvdaļa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Howitt

Grozījums Nr. 372
20.c punkts (jauns)

20.c atzīmē, ka ir kļuvis nepieciešams arī līdzīgs dialogs starp galvenajām patērētājām un 
ražotājām valstīm, lai izstrādātu globālu pieeju enerģētikas jautājumiem; Šo
enerģētikas dialogu jauno formu mērķim jābūt padarīt globālos enerģijas tirgus 
stabilus, drošus un pārredzamus, vienlaikus nodrošinot pastāvīgus stimulus tīras 
enerģijas avotiem un energoefektivitātei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 373
21. punkts

svītrots
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Or. de

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Herbert Reul

Grozījums Nr. 374
21. punkts

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc 2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies 
ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, lai dalībvalstis 
izskaidro, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk netiks sagaidīts bez labāka 
investīciju nodrošinājuma (svītrots). ES ir jāatzīst, ka: ieguldījumus nevar veikt, ja 
nav ilgtermiņa līgumu, Enerģētikas hartas Tranzīta protokolu Krievijai nevar 
uzspiest un trešo pušu piekļuvei pašreizējai regulējuma sistēmai izņēmumiem ir 
jākļūst par normu, lai nākotnē ES nodrošinātu pietiekamas gāzes piegādes;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 375
21. punkts

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert problēmu, kas saistīta ar ārējo 
piegādātāju nelīdzsvaroto tirgus spēku, un Krievijas gāzes nepietiekamās piegādes 
reālos draudus pēc 2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies ieguldījumi, 
bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, lai dalībvalstis un Komisija 
veicina stabilu un labvēlīgu pamatu ieguldījumiem, nodrošinot Direktīvas 
2003/55/EK pilnīgu īstenošanu, un aktīvi piedalās tādās starptautiskās iniciatīvās kā 
Enerģētikas hartas nolīgums;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 376
21. punkts

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc 2010. gada, jo cita starpā Krievijas iekšzemes tirgū 
samazināsies ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, 
lai dalībvalstis izskaidro, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk tiks sagaidīts 
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ar lielāku investīciju nodrošinājuma pakāpi, piemēram, nodrošinot, ka tiek parakstīts 
Tranzīta protokols un ka ES ārējās enerģētikas attiecībās tiek iekļauti Enerģētikas 
hartas nolīguma principi, kurus paredzēts apspriest saistībā ar partnerības un 
sadarbības līgumu ar Krieviju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul 
Rübig, Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 377
21. punkts

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc 2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies 
ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, lai dalībvalstis 
izskaidro, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk netiks sagaidīts bez labāka 
investīciju nodrošinājuma, ko varēs garantēt tikai, ratificējot Enerģētikas hartas 
nolīgumu, kas ir svarīgs stūrakmens; atzīst, ka divpusējās attiecības ar piegādātājām 
valstīm ir jābalsta uz savstarpīguma principu; uzstāj, ka Eiropas iekšējā tirgū ir 
jāievēro piesardzība attiecībā uz tādu monopoliem līdzīgu uzņēmumu pieņemšanu, 
kuros īpašumtiesības nav nošķirtas; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 378
21. punkts

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc 2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies 
ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli;  pieprasa, lai dalībvalstis 
izskaidro, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk netiks sagaidīts bez labāka 
investīciju nodrošinājuma, ko varēs garantēt tikai, ratificējot Enerģētikas hartas 
nolīgumu; uzstāj, lai dalībvalstis un Eiropas Savienība savās ar enerģētiku 
saistītajās sarunās ar Krieviju prasītu, lai Krievija nekavējoties ratificē un ievēro 
Enerģētikas hartas nolīgumu (EHN), kam ir svarīga nozīme, lai nodrošinātu 
turpmākus ļoti nepieciešamos ieguldījumus Krievijas enerģētikas infrastruktūrā, 
tādējādi nodrošinot Eiropas enerģijas vajadzības nākotnē;   

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 379
21. punkts

21. prasa, lai Komisija un dalībvalstis ļoti nopietni uztver Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc -2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies 
ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, lai dalībvalstis 
uzsver, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk netiks sagaidīts bez labāka 
investīciju nodrošinājuma un trešo pušu pieejas nodrošināšanas infrastruktūrai, ko 
veicinātu Enerģētikas hartas nolīguma ratifikācija;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 380
21. punkts

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc 2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies 
ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, lai dalībvalstis 
uzsver, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk netiks sagaidīts bez labāka 
investīciju nodrošinājuma un trešo pušu pieejas nodrošināšanas infrastruktūrai, ko 
veicinātu Enerģētikas hartas nolīguma ratifikācija;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 381
21. punkts

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc 2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies 
ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, lai dalībvalstis 
izskaidro, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk netiks sagaidīts bez labāka 
investīciju nodrošinājuma, ko varēs garantēt tikai, ratificējot un īstenojot Enerģētikas 
hartas nolīgumu un tā protokolus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 382
21. punkts

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc 2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies 
ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, lai dalībvalstis 
izskaidro, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk netiks sagaidīts bez labāka 
investīciju nodrošinājuma, ko varēs garantēt tikai, ratificējot Enerģētikas hartas 
nolīgumu un pēc tam parakstot tā Tranzīta protokolu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 383
21. punkts

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc 2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies 
ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, lai dalībvalstis 
izskaidro, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk netiks sagaidīts bez labāka 
investīciju nodrošinājuma, ko varēs garantēt tikai, ratificējot Eiropas Enerģētikas 
hartas nolīgumu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 384
21.a punkts (jauns)

21.a prasa, lai Komisija un Padome atzīst, ka pasaulē ir 2 miljardi cilvēku, kam  nav 
pieejami enerģijas pamatpakalpojumi, un ka ES ir jāizstrādā politisks virziens, lai šo 
stāvokli atvieglotu un sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, 
Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan Brezina, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy 
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Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 385
21.a punkts (jauns)

21.a mudina Komisiju uzmanību veltīt ne tikai ciešākai sadarbībai ar Krieviju, bet arī ar 
citām enerģiju eksportējošām valstīm no NVS un Naftas eksportētājvalstu 
organizācijas (OPEC) valstu vidus; atzinīgi vērtē paredzēto Eiropas mēroga 
enerģētikas kopienas izveidi; aicina Komisiju paplašināt sadarbību ar citām lielām 
enerģiju patērējošām valstīm, piemēram, ar ASV, Ķīnu un Indiju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 386
21.a punkts (jauns)

21.a mudina Komisiju uzmanību veltīt ne tikai ciešākai sadarbībai ar Krieviju, bet arī ar 
citām enerģiju eksportējošām valstīm no NVS un Naftas eksportētājvalstu 
organizācijas (OPEC) valstu vidus; atzinīgi vērtē paredzēto Eiropas mēroga 
enerģētikas kopienas izveidi; aicina Komisiju paplašināt sadarbību ar citām lielām 
enerģiju patērējošām valstīm, piemēram, ar ASV, Ķīnu un Indiju; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 387
21.a punkts (jauns)

21.a aicina Komisiju analizēt un izskatīt jautājumu par tehniskajām problēmām trešās 
valstīs, kas ietekmē pārrobežu piegādes ES dalībvalstīm, kā, piemēram, naftas 
piegādes traucējumu gadījums no „Družba” cauruļvada;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 388
21.a punkts (jauns)

21.a uzsver nepieciešamību ES gāzes tirgū iekļaut papildu dažādību, meklējot veidus, kā 
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nodrošināt lielāku energoapgādes drošību tieši no ražotājiem Centrālāzijā, 
piemēram, no Kazahstānas, Azerbaidžānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas; 
aicina Komisiju nekavējoties izmantot savas konkurences pilnvaras, lai pievērstos 
Gazprom lēmumam ražotājiem, kas ES var piedāvāt lētāku gāzi, liegt pieeju tā 
cauruļvadiem Centrālāzijā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 389
21.a punkts (jauns)

21.a atzīst, ka partnerības un sadarbības nolīgumiem jābūt savstarpēji izdevīgiem, jo 
īpaši ar tām piegādātājām valstīm, ar kurām pastāv skaidra un spēcīgā savstarpējā 
atkarība, jo īpaši ar Krieviju un Alžīriju; uzskata, ka nolīgumiem ir jāpalīdz veidot 
stabilu un atklātu regulējošo pamatu piegādātājās valstīs, tādējādi sekmējot 
nepieciešamos lielos ieguldījumus apsaimniekošanas un transporta infrastruktūrā, 
lai nodrošinātu ilgtermiņa piegādes, un tie jāizmanto arī kā iespēja veidot sadarbību 
atjaunojamās enerģijas veidu jomās un veicināt energoefektivitātes un enerģijas 
taupīšanas iniciatīvas starptautiskā līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 390
21.a punkts (jauns)

21.a aicina Padomi un Komisiju panākt, lai jaunā partnerības un sadarbības nolīguma 
sastāvdaļa būtu godīgas, pārredzamas un vienlīdzīgas attiecības starp ES un 
Krieviju, lai nodrošinātu to kopējā izdevīguma savstarpēju atkarību; šajā nolīgumā 
ir jāiekļauj PTO mehānismiem līdzīgi mehānismi, lai izšķirtu strīdus starp ES un 
Krieviju un/vai atsevišķiem ieguldītājiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 391
21.a punkts (jauns)

21.a uzskata, ka ES ir atbildīga par to, lai ar attiecīgām valstīm izstrādātu decentralizētus 
enerģētikas risinājumus, kas būtu pielāgoti lauku apgabaliem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Joan Calabuig Rull

Grozījums Nr. 392
21.a punkts (jauns)

21.a atzīmē, ka dalībvalstis enerģijas tirgus liberalizāciju ir veicinājušas atšķirīgos veidos 
un ka atšķirības pastāv arī to tiesiskajā regulējumā;

Or. es

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 393
21.a punkts (jauns)

21.a vērš Komisijas uzmanību uz faktu, ka, lai palielinātu energoapgādes drošību, tai ir 
jāatbalsta tādu projektu īstenošana, kuri palielina izcelsmes valstu un tranzīta ceļu 
dažādību (piemēram, Nabuko gāzes cauruļvada būvniecība);

Or. hu

Grozījumu iesniedza Richard Howitt

Grozījums Nr. 394
21.a punkts (jauns)

21.a uzstāj, ka ir jāizstrādā stratēģija turpmākai sadarbībai ar Krieviju enerģētikas 
jautājumos. Savstarpīgums un pārredzamība ir pamatprincipi, kuriem jābūt mūsu 
attiecību pamatā, un ES ir jāuzstāj, lai Krievija ratificē Enerģētikas hartas 
nolīgumu un Tranzīta protokolu, un lielāka uzmanība jāpievērš Sanktpēterburgas 
G8 paziņojuma īstenošanai par Globālajiem drošības principiem ES attiecībās ar 
Krieviju. Dalībvalstīm ir jāizdara spiediens uz sabiedrībām, lai tās neslēgtu nekādus 
jaunus līgumus ar ārējiem piegādātājiem vai nepiešķir piekļuvi vai atļauju pirkt 



AM\634125LV.doc PE 378.878v01-00

123/124

 Ārējais tulkojums LV

zemākā līmeņa tirgus ES, kamēr nav ratificēti iepriekšminētie nolīgumi. Prasa, lai 
Krievijas gadījumā tiktu tālāk attīstīta Pastāvīgā enerģētikas partnerības padome;

Or. en

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 395
21.a punkts (jauns)

21.a aicina Komisiju uzmanību veltīt ne tikai ciešākai sadarbībai ar Krieviju, bet 
steidzami pastiprināt sadarbību ar citām enerģiju eksportējošām valstīm, jo īpaši ar 
Naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) valstīm; atzinīgi vērtē paredzēto 
Eiropas mēroga enerģētikas kopienas izveidi; aicina Komisiju paplašināt sadarbību 
ar citām enerģiju patērējošām valstīm, piemēram, ar Amerikas Savienotajām 
Valstīm, Indiju vai Ķīnu; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 396
21.b punkts (jauns)

21.b aicina ES un dalībvalstis veikt ar piegādātājām valstīm sarunas par ilgtermiņa 
pirkuma un piegādes nolīgumiem, lai veicinātu energoapgādes drošību Eiropā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 397
21.b punkts (jauns)

21.b prasa, lai Komisija apstiprina un veicina Ieguves rūpniecības nozaru pārredzamības 
(IRNP) iniciatīvu un izstrādā stratēģiju, lai IRNP iniciatīvas un Uzņēmumu sociālās 
atbildības sistēmas principus iekļautu nolīgumos ar trešām valstīm; īpašiem 
noteikumiem šajos nolīgumos jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības nozīme, kura šajās 
valstīs pārraudzītu ienākumus no enerģijas resursu apsaimniekošanas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Richard Howitt

Grozījums Nr. 398
21.b punkts (jauns)

21.b prasa, lai tiktu veikti pasākumi, lai nodrošinātu Viseiropas Enerģētikas kopienas 
(VEK) tālāku attīstību, paplašinot Enerģētikas Kopienas nolīgumu, lai tajā iekļautu 
Turciju, un izskatot iespēju attiecībā uz Mašrikas un Magribas pievienošanos VEK;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Howitt

Grozījums Nr. 399
21.c punkts (jauns)

21.c uzsver, ka ir kļuvušas neaizstājamas jaunas politiskā dialoga un sadarbības formas 
starp patērētājām valstīm, jo īpaši ar ASV, Ķīnu, Japānu un Indiju; atzīmē, ka ir 
kļuvis nepieciešams arī līdzīgs dialogs starp galvenajām patērētājām un ražotājām 
valstīm, lai izstrādātu globālu pieeju enerģētikas jautājumiem; Šo enerģētikas 
dialogu jauno formu mērķim jābūt padarīt globālos enerģijas tirgus stabilus, drošus 
un pārredzamus, vienlaikus nodrošinot pastāvīgus stimulus tīras enerģijas avotiem 
un energoefektivitātei; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 400
21.a punkts (jauns)

21.a uzskata, ka Eiropas Savienības pasākumu ietekmi ievērojami pastiprinātu spēcīga 
ārpolitika ar mērķi pārliecināt visas rūpnieciski attīstītās valstis piedalīties cīņā, lai 
apkarotu klimata pārmaiņas, un tas, ja Eiropas Savienības attīstības politikā 
iekļautu lielāku skaitu programmu, kuru mērķis būtu veicināt tīru un efektīvu 
enerģiju;

Or. el
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