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Grozījums Nr. 1
Norbert Neuser

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 
politikai ir jāatbilst citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
drošības, ārējās un kaimiņattiecību, 
tirdzniecības un attīstības politikai, lai 
nodrošinātu tās enerģētikas politikas 
efektivitāti, kā arī ārpolitikas saskaņotību 
un uzticamību;

1. atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 
politikai ir jāatbilst citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
klimata, vides, drošības, ārējās un 
kaimiņattiecību, tirdzniecības un attīstības 
politikai, lai nodrošinātu tās enerģētikas 
politikas efektivitāti, kā arī ārpolitikas 
saskaņotību un uzticamību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Justas Vincas Paleckis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 
politikai ir jāatbilst citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
drošības, ārējās un kaimiņattiecību, 
tirdzniecības un attīstības politikai, lai 
nodrošinātu tās enerģētikas politikas 
efektivitāti, kā arī ārpolitikas saskaņotību 
un uzticamību;

1. atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 
politikai ir jāatbilst citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
drošības, klimata pārmaiņu, ārējās un 
kaimiņattiecību, tirdzniecības un attīstības 
politikai, lai nodrošinātu tās enerģētikas 
politikas efektivitāti, kā arī ārpolitikas 
saskaņotību un uzticamību;

Or. lt

Grozījums Nr. 3
Tarja Cronberg
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 
politikai ir jāatbilst citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
drošības, ārējās un kaimiņattiecību, 
tirdzniecības un attīstības politikai, lai 
nodrošinātu tās enerģētikas politikas 
efektivitāti, kā arī ārpolitikas saskaņotību 
un uzticamību;

1. atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 
politikai ir jāatbilst citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
drošības, ārējās un kaimiņattiecību, 
tirdzniecības, cilvēktiesību, demokrātijas
un attīstības politikai, lai nodrošinātu tās 
enerģētikas politikas efektivitāti, kā arī 
ārpolitikas saskaņotību un uzticamību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Nadezhda Neynsky

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 
politikai ir jāatbilst citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
drošības, ārējās un kaimiņattiecību, 
tirdzniecības un attīstības politikai, lai 
nodrošinātu tās enerģētikas politikas 
efektivitāti, kā arī ārpolitikas saskaņotību 
un uzticamību;

1. prasa nekavējoties saskaņot ES 
enerģētikas politiku ar citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
drošības, ārējās un kaimiņattiecību, 
tirdzniecības un attīstības politiku, lai 
nodrošinātu tās enerģētikas politikas 
efektivitāti, kā arī ārpolitikas saskaņotību 
un uzticamību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 1. atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 
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politikai ir jāatbilst citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
drošības, ārējās un kaimiņattiecību, 
tirdzniecības un attīstības politikai, lai 
nodrošinātu tās enerģētikas politikas 
efektivitāti, kā arī ārpolitikas saskaņotību 
un uzticamību;

politikai ir jāatbilst citiem Savienības 
prioritāriem politikas virzieniem, tostarp 
drošības, ārējās un kaimiņattiecību, 
tirdzniecības un attīstības politikai, lai 
nodrošinātu tās enerģētikas politikas 
efektivitāti, kā arī ārpolitikas saskaņotību 
un uzticamību; norāda, ka centieni 
nodrošināt ES enerģētisko neatkarību 
tādā pašā veidā veicina nozīmīgākas 
lomas piešķiršanu Savienībai 
starptautiskā mērogā;

Or. es

Grozījums Nr. 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina Komisijai, ka ES enerģētikas 
politikas pamatprincipiem būtu jābūt 
energoapgādes nodrošināšanai un ES 
pārmērīgās enerģētiskās atkarības 
ierobežošanai šajā jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 7
Norbert Neuser

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ES enerģētikas politikai 
nebūtu jāmazina Savienības 
konkurētspēja un nebūtu jāpieļauj oglekļa 
emisiju risks; šajā sakarībā aicina Komisiju 
sagatavot iniciatīvas gadījumam, ja netiek 
īstenotas globālās vienošanās klimata 

2. uzsver, ka ES enerģētikas politikai būtu
jākoncentrējas uz izdevīgām iespējām 
pieņemt augsta atjaunojamo 
energoresursu īpatsvara pieeju un 
nodrošināt augstu energoefektivitāti, lai 
nemazinātu Savienības konkurētspēju ar 
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pārmaiņu jomā; pārmērīgu atkarību no ārējiem fosilā 
kurināmā piegādātājiem, kura cenu 
ievērojams pieaugums ir gaidāms 
nākotnē, un nepieļautu oglekļa emisiju 
risku; šajā sakarībā aicina Komisiju 
sagatavot iniciatīvas, lai aizsargātu ES 
konkurētspēju, gadījumam, ja netiek 
īstenotas globālās vienošanās klimata 
pārmaiņu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Graham Watson

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ES enerģētikas politikai 
nebūtu jāmazina Savienības konkurētspēja 
un nebūtu jāpieļauj oglekļa emisiju risks; 
šajā sakarībā aicina Komisiju sagatavot 
iniciatīvas gadījumam, ja netiek īstenotas 
globālās vienošanās klimata pārmaiņu 
jomā;

2. uzsver, ka ES enerģētikas politikai būtu 
ar videi draudzīgas ekonomikas 
starpniecību jāveicina, nevis jāmazina 
Savienības konkurētspēja un nebūtu 
jāpieļauj oglekļa emisiju risks; šajā 
sakarībā aicina Komisiju sagatavot 
iniciatīvas gadījumam, ja netiek īstenotas 
globālās vienošanās klimata pārmaiņu 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Konrad Szymański

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ES enerģētikas politikai 
nebūtu jāmazina Savienības konkurētspēja 
un nebūtu jāpieļauj oglekļa emisiju risks; 
šajā sakarībā aicina Komisiju sagatavot 

2. uzsver, ka ES enerģētikas politikai 
nebūtu jāmazina Savienības konkurētspēja 
un nebūtu jāpieļauj oglekļa emisiju risks; 
šajā sakarībā aicina Komisiju sagatavot 
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iniciatīvas gadījumam, ja netiek īstenotas 
globālās vienošanās klimata pārmaiņu 
jomā;

iniciatīvas gadījumam, ja netiek īstenotas 
globālās vienošanās klimata pārmaiņu 
jomā, un iesniegt papildu novērtējumus, 
sniedzot ierosinājumus darbībām, kas 
varētu nepieļaut oglekļa emisiju risku, 
kuru rada ražošanas pārvietošana ārpus 
ES, jo īpaši izvērtējot papildu scenārijus 
gadījumā, ja nav turpmāku starptautisku 
pasākumu oglekļa emisiju jomā vai ja šie 
pasākumi ir ierobežoti;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ES enerģētikas politikai 
nebūtu jāmazina Savienības konkurētspēja 
un nebūtu jāpieļauj oglekļa emisiju risks; 
šajā sakarībā aicina Komisiju sagatavot 
iniciatīvas gadījumam, ja netiek īstenotas 
globālās vienošanās klimata pārmaiņu 
jomā;

2. uzsver, ka ES enerģētikas politikai 
nebūtu jāmazina Savienības konkurētspēja 
un nebūtu jāpieļauj oglekļa emisiju risks; 
šajā sakarībā aicina Komisiju sagatavot 
iniciatīvas gadījumam, ja netiek īstenotas 
globālās vienošanās klimata pārmaiņu 
jomā; atgādina, ka ES enerģētikas 
politikai būtu jābalstās uz pienācīgi 
līdzsvarotu pieeju starp trijiem pīlāriem, 
lai īstenotu pasākumus nolūkā nostiprināt 
drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
enerģētiku;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver attīstību pasaules enerģētikas 
tirgos, tostarp aizvien pieaugošo 
dabasgāzes no nekonvencionālajiem 
avotiem un jauno tehnoloģiju lomu, 
izmaiņas piegādes un pieprasījuma 
modeļos, kā arī jaunu ražotāju un tranzīta 
valstu parādīšanos, kas būtu jāņem vērā, 
formulējot ES enerģētikas politiku; 

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ES līgums prasa ievērot 
solidaritāti starp dalībvalstīm, kam būtu 
jābūt iekšējās un ārējās enerģētikas 
politikas ikdienas darba un krīžu 
pārvaldības daļai; aicina Komisiju skaidri 
definēt „energoapgādes solidaritāti”, lai 
nodrošinātu, ka to ievēro visas 
dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Graham Watson

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) noteikt 
stratēģiskās prioritātes enerģētikas politikas 

3. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) noteikt 
stratēģiskās prioritātes ārējās enerģētikas 
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jomā, tajā pašā laikā īstenojot aktīvu 
klimata politiku, iesaistot nozīmīgus 
partnerus, piemēram, ASV un piecas 
BRICS valstis;

politikas jomā, tajā pašā laikā īstenojot 
aktīvu klimata politiku, iesaistot visas 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām puses, tostarp ASV un piecas 
BRICS valstis, kā arī iesaistot citus 
partnerus, piemēram, Taivānu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) noteikt 
stratēģiskās prioritātes enerģētikas politikas 
jomā, tajā pašā laikā īstenojot aktīvu 
klimata politiku, iesaistot nozīmīgus 
partnerus, piemēram, ASV un piecas 
BRICS valstis;

3. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) noteikt 
stratēģiskās prioritātes ārējās enerģētikas 
politikas jomā, pienācīgi ņemot vērā 
Eiropas augsto enerģētiskās atkarības 
līmeni un tajā pašā laikā īstenojot aktīvu 
klimata politiku, iesaistot nozīmīgus 
partnerus, piemēram, ASV un piecas 
BRICS valstis;

Or. es

Grozījums Nr. 15
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) noteikt 
stratēģiskās prioritātes enerģētikas politikas 
jomā, tajā pašā laikā īstenojot aktīvu 
klimata politiku, iesaistot nozīmīgus 
partnerus, piemēram, ASV un piecas
BRICS valstis;

3. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) noteikt 
stratēģiskās prioritātes ārējās enerģētikas 
politikas jomā, tajā pašā laikā īstenojot 
aktīvu klimata politiku, iesaistot nozīmīgus 
partnerus, piemēram, ASV un BRICS 
valstis; jo īpaši uzsver nepieciešamību 
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padziļināt dialogu par savstarpēji 
būtiskiem stratēģiskiem enerģētikas 
jautājumiem, lai stiprinātu sadarbību 
enerģētikas politikas jomā un pētniecībā 
specializētos forumos, piemēram, ASV un 
ES Enerģētikas padomē; 

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a turklāt uzsver vajadzību izpētīt naftas 
un gāzes atradnes Vidusjūrā un Arktikā; 
uzskata, ka steidzami jāizstrādā ES 
mēroga politika attiecībā uz naftas un 
gāzes urbumiem jūrā, nodalot dalībvalstu 
un attiecīgo trešo valstu ekskluzīvās 
ekonomikas zonas (EEZ) saskaņā ar ANO 
Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS), 
kuru parakstījušas visas ES dalībvalstis 
un ES;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka ES būtu jāsaglabā 
ievērojama politiskā ietekme licenču 
piešķiršanas laikā urbšanai un EEZ 
nodalīšanai, lai nepieļautu domstarpības 
ar trešām valstīm; uzsver, ka enerģija 
būtu jāizmanto kā reģiona miera, 
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sadarbības un stabilitātes virzītājspēks;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3c. uzsver plašas sadarbības lielo nozīmi 
Arktikas reģionā, īpaši starp 
Eiroatlantiskās partnerības valstīm; tādēļ 
aicina Komisiju iesniegt holistisku ES 
iesaistīšanās Arktikas apguvē ieguvumu 
un risku novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Norbert Neuser

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d prasa saglabāt īpašu piesardzību, 
apsverot naftas un gāzes urbumu 
veikšanu Arktikā; ņemot vērā ļoti trauslās 
un unikālās teritorijas, jo īpaši Tālajā 
Arktikā, urbumus nevajadzētu veikt, 
pirms visaptveroša un zinātniska riska 
analīze nav apliecinājusi, ka visu veidu 
vides apdraudējumu ir iespējams novērst;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Nadezhda Neynsky
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Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.e uzstāj, ka energoresursu dažādošana 
ir vienīgais veids, kā nodrošināt 
Savienības energodrošību; šajā sakarībā 
prasa Komisijai stiprināt attiecības 
enerģētikas jomā ar Eiropas 
kaimiņattiecību politikā iesaistītajām un 
Vidusāzijas valstīm; tajā pašā laikā prasa 
visiem pašreizējiem un turpmākajiem 
enerģētikas nozares uzņēmumiem, kas 
darbojas Savienības teritorijā, stingri 
piemērot un ievērot trešo enerģētikas 
paketi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Graham Watson

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f uzsver, ka, ņemot vērā Savienības lielo 
atkarību no energoresursu importa, 
neatliekama un svarīga ir piegādes avotu 
un tranzīta maršrutu dažādošana un ES 
vietējā ražojuma atjaunojamo 
energoresursu avotu attīstība, lai 
atbalstītu Savienības ārējās drošības 
politiku, stratēģisko lomu un ārpolitikas 
neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jacek Saryusz-Wolski
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Atzinuma projekts
3.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.g ir pārliecināts, ka efektīvāka 
pārvaldība pasaules līmenī uzlabotu 
sadarbību ar ražotājām, tranzīta un 
patērētājām valstīm; uzskata, ka tādēļ ES 
vajadzētu būt ievērojamai ietekmei 
enerģētikas politikas starptautiskajā 
pārvaldībā, lai veicinātu pārredzamus un 
nediskriminējošus principus, ņemtu vērā 
ilgtspējas mērķi, samazinātu cenas un 
darījumu izmaksas un radītu stimulus 
tirgus dalībniekiem konkurēt cenu un 
kvalitātes ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
3.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.h aicina Komisiju izstrādāt visaptverošu 
īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa 
enerģētikas politikas prioritāšu kopumu 
attiecībās ar kaimiņvalstīm, lai noteiktu 
kopēju tiesisko telpu, pamatojoties uz 
iekšējā enerģijas tirgus principiem un 
normām, kas saistītas ar acquis; uzsver, 
ka ir būtiski turpmāk paplašināt 
enerģētikas kopienu, iekļaujot tajā 
Austrumu partnerības, Vidusāzijas un 
Vidusjūras reģiona valstis un izveidojot 
juridisku kontroles mehānismu, lai 
risinātu acquis nepietiekamas īstenošanas 
jautājumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Tarja Cronberg
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm, jo īpaši valstīm, kuras 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā 
(EKP), prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus; šajā sakarībā uzsver, ka 
Savienības mērķiem klimata jomā ir 
jāatbilst ES infrastruktūras ieguldījumu 
projektiem, kas vērsti uz piegādes ceļu 
dažādošanu un Savienības energodrošības 
palielināšanu;

4. prasa, lai ar ES infrastruktūru saistītie 
projekti, kas ir vērsti uz piegādes ceļu 
dažādošanu un Savienības energodrošības 
palielināšanu, atbilstu Savienības 
mērķiem un starptautiskajām saistībām 
klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Nadezhda Neynsky

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm, jo īpaši valstīm, kuras 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā 
(EKP), prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus; šajā sakarībā uzsver, ka 
Savienības mērķiem klimata jomā ir 
jāatbilst ES infrastruktūras ieguldījumu 
projektiem, kas vērsti uz piegādes ceļu 
dažādošanu un Savienības energodrošības
palielināšanu;

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus; tādēļ atgādina, ka ir būtiski 
ātri pabeigt energosavienojumu izveidi ar 
kaimiņvalstīm kā veidu, lai stiprinātu 
attiecības ar šīm valstīm, kā arī 
Savienības energodrošību;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm, jo īpaši valstīm, kuras 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā 
(EKP), prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus; šajā sakarībā uzsver, ka 
Savienības mērķiem klimata jomā ir 
jāatbilst ES infrastruktūras ieguldījumu 
projektiem, kas vērsti uz piegādes ceļu 
dažādošanu un Savienības energodrošības 
palielināšanu;

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm, jo īpaši valstīm, kuras 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā 
(EKP), prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus, kas pilnībā atbilst tiesību 
aktiem iekšējā enerģijas tirgus jomā; šajā 
sakarībā uzsver, ka Savienības mērķiem 
klimata jomā ir jāatbilst ES ilgtermiņa 
infrastruktūras ieguldījumu projektiem, kas 
vērsti uz piegādes ceļu dažādošanu un 
Savienības energodrošības palielināšanu, 
piemēram, Dienvidu koridoram un 
Nabucco cauruļvadam;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Evgeni Kirilov

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm, jo īpaši valstīm, kuras 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā 
(EKP), prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus; šajā sakarībā uzsver, ka 
Savienības mērķiem klimata jomā ir 
jāatbilst ES infrastruktūras ieguldījumu 
projektiem, kas vērsti uz piegādes ceļu 

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm, jo īpaši valstīm, kuras 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā 
(EKP), prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus; pauž bažas par atbalsta 
trūkumu sākotnējā Nabucco projekta vai 
citu skaidru alternatīvu turpināšanai, kas 
ļautu dažādot gāzes piegādes 
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dažādošanu un Savienības energodrošības 
palielināšanu;

Dienvidaustrumeiropai un 
Centrāleiropai;  šajā sakarībā uzsver, ka 
Savienības mērķiem klimata jomā ir 
jāatbilst ES infrastruktūras ieguldījumu 
projektiem, kas vērsti uz piegādes ceļu 
dažādošanu un Savienības energodrošības 
palielināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Graham Watson

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm, jo īpaši valstīm, kuras 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā 
(EKP), prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus; šajā sakarībā uzsver, ka 
Savienības mērķiem klimata jomā ir 
jāatbilst ES infrastruktūras ieguldījumu 
projektiem, kas vērsti uz piegādes ceļu 
dažādošanu un Savienības energodrošības 
palielināšanu;

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ne vien naftas, ogļu un 
gāzes, bet arī elektroenerģijas no 
atjaunojamiem avotiem jomā ar 
ražotājvalstīm un tranzītvalstīm un jo īpaši 
valstīm, kuras piedalās Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP), prasa 
atbilstīgus līdzekļus, paredzamību, 
stabilitāti un ilgtermiņa ieguldījumus; šajā 
sakarībā uzsver, ka Savienības mērķiem 
klimata jomā ir jāatbilst ES infrastruktūras 
ieguldījumu projektiem, kas vērsti uz 
piegādes ceļu dažādošanu gan attiecībā uz 
fosilo kurināmo, gan elektroenerģiju un 
Savienības energodrošības palielināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm, jo īpaši valstīm, kuras 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā 
(EKP), prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus; šajā sakarībā uzsver, ka 
Savienības mērķiem klimata jomā ir 
jāatbilst ES infrastruktūras ieguldījumu 
projektiem, kas vērsti uz piegādes ceļu 
dažādošanu un Savienības energodrošības 
palielināšanu;

4. atgādina, ka Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar ražotājvalstīm un 
tranzītvalstīm, jo īpaši valstīm, kuras 
piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā 
(EKP), prasa atbilstīgus līdzekļus, 
paredzamību, stabilitāti un ilgtermiņa 
ieguldījumus; šajā sakarībā uzsver, ka 
Savienības mērķiem klimata jomā ir 
jāatbilst ES infrastruktūras ieguldījumu 
projektiem, kas vērsti uz piegādes ceļu 
dažādošanu un Savienības energodrošības 
palielināšanu, jo īpaši liekot uzsvaru uz 
vietējo enerģijas avotu attīstīšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Norbert Neuser

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a saistībā ar stratēģisko pieeju ārējai 
energoapgādei prasa attiecībās ar 
jaunattīstības valstīm enerģētikas 
jautājumos ievērot primāros ES attīstības 
mērķus, kā arī demokrātiju un 
cilvēktiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Tarja Cronberg
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka ES enerģētikas politika 



PE496.671v02-00 18/25 AM\916432LV.doc

LV

nedrīkst nekādā veidā būt pretrunā 
svarīgākajiem principiem, kas ir ES 
dibināšanas pamatā, jo īpaši demokrātijai 
un cilvēktiesībām; aicina Komisiju šajā 
sakarībā attiecībās enerģētikas jomā 
piešķirt prioritāti ražotājiem un tranzīta 
valstīm, kuras ievēro un atbalsta tādas 
pašas vērtības; 

Or. en

Grozījums Nr. 32
Norbert Neuser

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver to, cik svarīgi ir sadarbībā ar 
trešām valstīm enerģētikas jomā 
nodrošināt pārredzamību, demokrātisku 
kontroli un pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Norbert Neuser

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d vērš uzmanību uz sarežģīto saikni 
starp pasākumiem energoapgādes un 
pārtikas piegādes un nodrošinājuma
jomā, jo īpaši attiecībā uz neilgtspējīgu 
pirmās paaudzes biodegvielu, kas var 
veicināt negatīvu ietekmi sociālajā un 
vides jomā jaunattīstības valstīs, tādēļ 
ierosina pakāpeniski ieguldīt progresīvā 
biodegvielā no lauksaimniecības 
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atkritumu produktiem un aļģēm un attīstīt 
šādu degvielu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e ir pārliecināts, ka gadījumā, ja 
stratēģiskas nozīmes infrastruktūras 
projekti ietekmē ES piegādes drošību 
kopumā, Padomei vajadzētu piešķirt 
Komisijai pilnvaras īstenot sarunas un ka 
šāda pilnvaru piešķiršana būtu jāapsver 
arī citu starpvaldību nolīgumu gadījumā, 
ja ir uzskatāms, ka tie būtiski ietekmē ES 
ilgtermiņa enerģētikas politikas mērķus, 
īpaši tās enerģētisko neatkarību; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas vadītās 
sarunas par līgumu starp ES, 
Azerbaidžānu un Turkmenistānu, lai 
būvētu Kaspijas cauruļvadu sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
4.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.f atzinīgi vērtē informācijas apmaiņas 
mehānisma izveidi attiecībā uz 
starpvaldību nolīgumiem starp ES 
dalībvalstīm un trešām valstīm 
enerģētikas politikas jomā, ņemot vērā, ka 
šis mehānisms ir vērsts uz to, lai 
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pastiprinātu politikas pārredzamību, 
koordinētību un efektivitāti ES kopumā; 
uzsver šāda informācijas apmaiņas 
mehānisma izveides ieguldījumu uz 
informāciju balstītā iekšējās un ārējās ES 
enerģētikas politikas formulēšanā vidējā 
un ilgā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa ES un Krievijas enerģētikas 
ceļvedi balstīt uz savstarpējas cieņas un 
savstarpīguma principiem, kuru pamatā ir 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas, 
Enerģētikas hartas nolīguma un trešās 
enerģētikas paketes noteikumi; aicina 
Komisiju efektīvi īstenot un izpildīt ES 
konkurences noteikumus attiecībā uz 
visiem enerģētikas nozares uzņēmumiem, 
kas darbojas Savienības teritorijā; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē nesen veikto 
izmeklēšanu par Gazprom pret 
konkurenci vērsto rīcību un pauž nožēlu 
par Krievijas Federācijas politiski motivēto 
dekrētu, kas liedz tās enerģētikas 
uzņēmumiem sadarboties ar ES iestādi;

5. prasa ES un Krievijas enerģētikas 
ceļvedi balstīt uz savstarpējas cieņas un 
savstarpīguma principiem, kuru pamatā ir
Pasaules Tirdzniecības organizācijas, 
Enerģētikas hartas nolīguma un trešās 
enerģētikas paketes noteikumi; aicina 
Komisiju efektīvi īstenot un izpildīt ES 
konkurences noteikumus attiecībā uz 
visiem enerģētikas nozares uzņēmumiem, 
kas darbojas Savienības teritorijā; uzsver –
tiek sagaidīts, ka ikviens enerģētikas 
nozares uzņēmums pilnībā sadarbosies ar 
izmeklēšanas iestādēm, un pauž nožēlu par 
Krievijas Federācijas politiski motivēto 
dekrētu, kas liedz tās enerģētikas 
uzņēmumiem sadarboties ar ES iestādi;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa ES un Krievijas enerģētikas 
ceļvedi balstīt uz savstarpējas cieņas un 
savstarpīguma principiem, kuru pamatā ir 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas,
Enerģētikas hartas nolīguma un trešās 
enerģētikas paketes noteikumi; aicina 
Komisiju efektīvi īstenot un izpildīt ES 
konkurences noteikumus attiecībā uz 
visiem enerģētikas nozares uzņēmumiem, 
kas darbojas Savienības teritorijā; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē nesen veikto 
izmeklēšanu par Gazprom pret konkurenci 
vērsto rīcību un pauž nožēlu par Krievijas 
Federācijas politiski motivēto dekrētu, kas 
liedz tās enerģētikas uzņēmumiem 
sadarboties ar ES iestādi;

5. prasa ES un Krievijas enerģētikas 
ceļvedi balstīt uz savstarpējas cieņas un 
savstarpīguma principiem, kuru pamatā ir 
Enerģētikas hartas nolīguma un trešās 
enerģētikas paketes noteikumi; aicina 
Komisiju efektīvi īstenot un izpildīt ES 
iekšējā tirgus un konkurences noteikumus 
attiecībā uz visiem enerģētikas nozares 
uzņēmumiem, kas darbojas Savienības 
teritorijā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē nesen 
veikto izmeklēšanu par Gazprom pret 
konkurenci vērsto rīcību un pauž nožēlu 
par Krievijas Federācijas politiski motivēto 
dekrētu, kas neļauj tās enerģētikas 
uzņēmumiem sadarboties ar ES iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Graham Watson

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa ES un Krievijas enerģētikas 
ceļvedi balstīt uz savstarpējas cieņas un
savstarpīguma principiem, kuru pamatā ir 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas, 
Enerģētikas hartas nolīguma un trešās 
enerģētikas paketes noteikumi; aicina 
Komisiju efektīvi īstenot un izpildīt ES 
konkurences noteikumus attiecībā uz 
visiem enerģētikas nozares uzņēmumiem, 
kas darbojas Savienības teritorijā; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē nesen veikto 
izmeklēšanu par Gazprom pret konkurenci 
vērsto rīcību un pauž nožēlu par Krievijas 
Federācijas politiski motivēto dekrētu, kas 
liedz tās enerģētikas uzņēmumiem 
sadarboties ar ES iestādi;

5. prasa ES un Krievijas enerģētikas 
ceļvedi balstīt uz savstarpējas cieņas un 
savstarpīguma principiem, kuru pamatā ir 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas, 
Enerģētikas hartas nolīguma un trešās 
enerģētikas paketes noteikumi; aicina 
Komisiju efektīvi īstenot un izpildīt ES 
konkurences noteikumus attiecībā uz 
visiem enerģētikas nozares uzņēmumiem, 
kas darbojas Savienības teritorijā; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē nesen veikto 
izmeklēšanu par Gazprom pret konkurenci 
vērsto rīcību un pauž nožēlu par Krievijas 
Federācijas politiski motivēto dekrētu, kas 
liedz tās enerģētikas uzņēmumiem 
sadarboties ar ES iestādi; aicina Komisiju 
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ierosināt atbilstīgi reaģēt uz šo dekrētu un 
nodrošināt, lai tiktu uzsākta izmeklēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Justas Vincas Paleckis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa ES un Krievijas enerģētikas 
ceļvedi balstīt uz savstarpējas cieņas un 
savstarpīguma principiem, kuru pamatā ir 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas, 
Enerģētikas hartas nolīguma un trešās 
enerģētikas paketes noteikumi; aicina 
Komisiju efektīvi īstenot un izpildīt ES 
konkurences noteikumus attiecībā uz 
visiem enerģētikas nozares uzņēmumiem, 
kas darbojas Savienības teritorijā; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē nesen veikto 
izmeklēšanu par Gazprom pret konkurenci 
vērsto rīcību un pauž nožēlu par Krievijas 
Federācijas politiski motivēto dekrētu, kas 
liedz tās enerģētikas uzņēmumiem 
sadarboties ar ES iestādi;

5. prasa ES un Krievijas enerģētikas 
ceļvedi balstīt uz savstarpējas cieņas un 
savstarpīguma principiem, kuru pamatā ir 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas, 
Enerģētikas hartas nolīguma un trešās 
enerģētikas paketes noteikumi; aicina 
Komisiju efektīvi īstenot un izpildīt ES 
konkurences noteikumus attiecībā uz 
visiem enerģētikas nozares uzņēmumiem, 
kas darbojas Savienības teritorijā; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē nesen veikto 
izmeklēšanu par Gazprom pret konkurenci 
vērsto rīcību un pauž nožēlu par Krievijas 
Federācijas prezidenta politiski motivēto 
dekrētu, kas liedz tās enerģētikas 
uzņēmumiem sadarboties ar ES iestādi;

Or. lt

Grozījums Nr. 40
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju atbalstīt tā dēvētās 
energoapgādes drošības klauzulas 
iekļaušanu visos tirdzniecības, 
asociācijas, partnerības un sadarbības 
nolīgumos ar ražotājām un tranzīta 
valstīm, kurā būtu noteikts rīcības 
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kodekss un skaidri izklāstīti pasākumi, 
kas jāveic gadījumā, kad kāds no 
partneriem vienpusēji maina 
nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver nepieciešamību risināt 
jautājumu saistībā ar gaidāmo gāzes 
importa pieaugumu ES no trešām valstīm 
īsā un vidējā termiņā; atgādina, ka dažās 
dalībvalstīs un reģionos šī problēma ir 
cieši saistīta ar atkarību no gāzes un 
naftas importa no vienas trešās valsts; 
atzīst, ka šī problēma cita starpā prasa 
pastiprināt vietējo enerģijas resursu 
nozīmi, kas ir īpaši svarīgi, lai garantētu 
konkurētspēju un piegādes drošību, kā arī 
darbības, kas vērstas uz enerģijas 
piegādāju, ceļu un avotu portfeļa 
dažādošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atzīst, ka stratēģiskajam mērķim šajā 
jomā vajadzētu būt Dienvidu gāzes 
koridora izveidei un piegādes ceļa ES 
nodrošināšanai aptuveni 10–20 % apmērā 
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no ES gāzes pieprasījuma līdz 
2020. gadam, lai veicinātu, ka ikvienam 
Eiropas reģionam ir fiziska piekļuve 
vismaz diviem dažādiem gāzes avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Nadezhda Neynsky

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa īstenot ciešāku sadarbību starp 
Padomi, Komisiju un EĀDD, lai tie varētu 
paust vienotu viedokli un vienoti rīkoties
attiecībā uz jautājumiem, kas skar ārējo 
enerģētikas politiku.

6. prasa īstenot ciešāku sadarbību starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un 
EĀDD attiecībā uz jautājumiem, kas skar 
ārējo enerģētikas politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Jacek Saryusz-Wolski

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa īstenot ciešāku sadarbību starp 
Padomi, Komisiju un EĀDD, lai tie varētu 
paust vienotu viedokli un vienoti rīkoties 
attiecībā uz jautājumiem, kas skar ārējo 
enerģētikas politiku.

6. prasa īstenot ciešāku sadarbību starp 
Padomi, Komisiju un EĀDD, lai tie varētu 
paust vienotu viedokli un vienoti rīkoties 
attiecībā uz jautājumiem, kas skar ārējo 
enerģētikas politiku; uzsver 
nepieciešamību EĀDD izveidot 
enerģētikas politikas struktūru un iesaistīt 
ES delegācijas diplomātijas īstenošanā 
enerģētikas jomā uz vietas; atgādina, ka 
Eiropas Parlaments joprojām ir regulāri 
jāinformē par šajā jomā notiekošo.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Konrad Szymański

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa īstenot ciešāku sadarbību starp 
Padomi, Komisiju un EĀDD, lai tie varētu 
paust vienotu viedokli un vienoti rīkoties 
attiecībā uz jautājumiem, kas skar ārējo 
enerģētikas politiku.

6. prasa ievērot lielāku solidaritāti starp 
dalībvalstīm un īstenot ciešāku sadarbību 
starp Padomi, Komisiju un EĀDD, lai tie 
varētu paust vienotu viedokli un vienoti 
rīkoties attiecībā uz jautājumiem, kas skar 
ārējo enerģētikas politiku.

Or. en


