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Grozījums Nr. 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis pielāgot 
infrastruktūras tīklus vajadzīgajam 
energoavotu sadalījumam, lai sasniegtu 
ES izvirzītos mērķus attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju, SEG emisiju 
samazināšanu un energoefektivitāti; turklāt
aicina dalībvalstis pabeigt ES enerģētikas 
infrastruktūras modernizāciju, visā ES 
teritorijā izveidojot piegādes koridorus, 
tīklus pārveidojot par viediem tīkliem un 
nodrošinot drošu dabasgāzes apgādi, 
paplašinot dabasgāzes tīklus, tādējādi, 
iespējams, samazinot SEG emisijas;

1. uzsver steidzamo vajadzību atjaunināt 
un modernizēt ES enerģētikas 
infrastruktūru, lai sasniegtu ES izvirzītos 
mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, 
SEG emisiju samazināšanu un 
energoefektivitāti; aicina attīstīt viedos 
tīklus un supertīklus, būvēt 
starpsavienojumus un paplašināt 
dabasgāzes tīklus, tādējādi, iespējams, 
samazinot SEG emisijas un palielinot 
apgādes drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis pielāgot 
infrastruktūras tīklus vajadzīgajam 
energoavotu sadalījumam, lai sasniegtu ES 
izvirzītos mērķus attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju, SEG emisiju samazināšanu un 
energoefektivitāti; turklāt aicina 
dalībvalstis pabeigt ES enerģētikas 
infrastruktūras modernizāciju, visā ES 
teritorijā izveidojot piegādes koridorus, 
tīklus pārveidojot par viediem tīkliem un 
nodrošinot drošu dabasgāzes apgādi, 
paplašinot dabasgāzes tīklus, tādējādi, 

1. aicina dalībvalstis pielāgot 
infrastruktūras tīklus vajadzīgajam 
energoavotu sadalījumam, lai sasniegtu ES 
2020. gada mērķus un lai pēc 2020. gada 
energoavotu sadalījumā vēl lielāka daļa 
būtu atjaunojamajiem enerģijas avotiem; 
turklāt aicina dalībvalstis pabeigt ES 
enerģētikas infrastruktūras modernizāciju, 
visā ES teritorijā izveidojot piegādes 
koridorus, tīklus pārveidojot par viediem 
tīkliem un nodrošinot drošu dabasgāzes 
apgādi, paplašinot dabasgāzes tīklus, 
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iespējams, samazinot SEG emisijas; tādējādi, iespējams, samazinot SEG 
emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis pielāgot 
infrastruktūras tīklus vajadzīgajam 
energoavotu sadalījumam, lai sasniegtu ES 
izvirzītos mērķus attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju, SEG emisiju samazināšanu un 
energoefektivitāti; turklāt aicina 
dalībvalstis pabeigt ES enerģētikas 
infrastruktūras modernizāciju, visā ES 
teritorijā izveidojot piegādes koridorus, 
tīklus pārveidojot par viediem tīkliem un 
nodrošinot drošu dabasgāzes apgādi, 
paplašinot dabasgāzes tīklus, tādējādi, 
iespējams, samazinot SEG emisijas;

1. aicina dalībvalstis pielāgot 
infrastruktūras tīklus vajadzīgajam 
energoavotu sadalījumam, lai sasniegtu ES 
izvirzītos mērķus attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju, SEG emisiju samazināšanu un 
energoefektivitāti; turklāt aicina 
dalībvalstis pabeigt ES enerģētikas 
infrastruktūras modernizāciju, visā ES 
teritorijā izveidojot piegādes koridorus, 
iekļaujot visas nozīmīgās un plašākās 
Eiropas teritorijas, tīklus pārveidojot par 
viediem tīkliem un nodrošinot drošu 
dabasgāzes apgādi, paplašinot dabasgāzes 
tīklus, tādējādi, iespējams, samazinot SEG 
emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina 2009. gada G20 vienošanos 
Pitsburgā par subsīdiju pakāpenisku 
atcelšanu fosilajiem kurināmajiem; 
uzskata, ka arī publiskās subsīdijas fosilā 
kurināmā infrastruktūrai būs pakāpeniski 
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jāatceļ, un ierosina ES atbalstīto finanšu 
instrumentu prioritāti piešķirt projektiem, 
kuri atbilst būtiskām Eiropas interesēm 
un dod ievērojamu ieguldījumu Eiropas 
mērķu sasniegšanā saistībā ar klimatu un 
atjaunojamo enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka enerģētikas infrastruktūras 
projektu plānošanā pilnībā jāievēro 
piesardzības princips; rīcības plāniem 
katrā gadījumā atsevišķi jāveic 
visaptveroši ietekmes uz vidi novērtējumi, 
kuros ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
vides nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
2050. gadam sasniegt ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, arvien lielāku 
nedrošību energoapgādes jomā un arvien 
lielāku energoatkarību bez šīm 

svītrots
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investīcijām sadārdzinātos izmaksas, kā 
arī samazinātos nodarbinātība un 
labklājība; šo investīciju avoti varētu būt 
gan publiski, gan privāti, savukārt 
trūkstošā finansējuma kompensēšanai un 
investīciju palielināšanai, piemēram, lai 
pielāgotu energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

Or. pl

Grozījums Nr. 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
2050. gadam sasniegt ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, arvien lielāku 
nedrošību energoapgādes jomā un arvien 
lielāku energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju 
avoti varētu būt gan publiski, gan privāti, 
savukārt trūkstošā finansējuma 
kompensēšanai un investīciju 
palielināšanai, piemēram, lai pielāgotu 
energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
2050. gadam izveidot ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, arvien lielāku 
nedrošību energoapgādes jomā un arvien 
lielāku energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; uzskata, ka 
vajadzīgās investīcijas varētu saņemt, 
izstrādājot novatoriskus finanšu 
instrumentus; šo investīciju avoti varētu 
būt gan publiski, gan privāti, savukārt 
trūkstošā finansējuma kompensēšanai un 
investīciju palielināšanai, piemēram, lai 
pielāgotu energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
2050. gadam sasniegt ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, arvien lielāku 
nedrošību energoapgādes jomā un arvien 
lielāku energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju 
avoti varētu būt gan publiski, gan privāti, 
savukārt trūkstošā finansējuma 
kompensēšanai un investīciju 
palielināšanai, piemēram, lai pielāgotu 
energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
2050. gadam kā daļu no vajadzīgā 
pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna, 
pamatojoties uz teritoriālo aizsardzību, 
izveidot ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, ir vajadzīgas vērā 
ņemamas investīcijas enerģētikas 
infrastruktūrā; norāda, ka saistībā ar vides 
apstākļu pasliktināšanos, enerģijas cenu 
pieaugumu, arvien lielāku nedrošību 
energoapgādes jomā un arvien lielāku 
energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju 
avoti varētu būt gan publiski, gan privāti, 
savukārt trūkstošā finansējuma 
kompensēšanai un investīciju 
palielināšanai, piemēram, lai pielāgotu 
energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, euroobligācijas, 
projektu obligācijas, zaļo/oglekļa nodokli 
un pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Sabine Wils

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
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2050. gadam sasniegt ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, arvien lielāku 
nedrošību energoapgādes jomā un arvien 
lielāku energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju 
avoti varētu būt gan publiski, gan privāti, 
savukārt trūkstošā finansējuma 
kompensēšanai un investīciju 
palielināšanai, piemēram, lai pielāgotu 
energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

2050. gadam izveidot ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, arvien lielāku
nedrošību energoapgādes jomā un arvien 
lielāku energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju 
avotiem jābūt publiskiem, savukārt 
trūkstošā finansējuma kompensēšanai un 
investīciju palielināšanai, piemēram, lai 
pielāgotu energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, kombinēto primārās 
enerģijas/CO2 nodokli par patērēto 
enerģiju, tostarp kodolenerģiju, un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
2050. gadam sasniegt ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, arvien lielāku 
nedrošību energoapgādes jomā un arvien 
lielāku energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju 
avoti varētu būt gan publiski, gan privāti, 
savukārt trūkstošā finansējuma 
kompensēšanai un investīciju 
palielināšanai, piemēram, lai pielāgotu 

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
2050. gadam izveidot ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, konkurētspējas 
zudumu arvien lielāku nedrošību 
energoapgādes jomā un arvien lielāku 
energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju 
avoti varētu būt gan publiski, gan privāti, 
savukārt trūkstošā finansējuma 
kompensēšanai un investīciju 
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energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

palielināšanai, piemēram, lai pielāgotu 
energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
2050. gadam sasniegt ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, arvien lielāku 
nedrošību energoapgādes jomā un arvien 
lielāku energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju 
avoti varētu būt gan publiski, gan privāti, 
savukārt trūkstošā finansējuma 
kompensēšanai un investīciju 
palielināšanai, piemēram, lai pielāgotu 
energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 
2050. gadam izveidot ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā; norāda, ka 
saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, 
enerģijas cenu pieaugumu, arvien lielāku 
nedrošību energoapgādes jomā un arvien 
lielāku energoatkarību bez šīm investīcijām 
sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju 
avoti varētu būt gan publiski, gan privāti, 
savukārt trūkstošā finansējuma 
kompensēšanai un investīciju 
palielināšanai, piemēram, lai pielāgotu 
energotīklus atjaunojamiem 
energoresursiem, varētu izmantot finanšu 
darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un 
pārskatītās Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;
atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas ierosināto 
„projektu obligāciju iniciatīvu”, lai 
nodrošinātu finansējumu liela mēroga 
infrastruktūras projektiem, un uzskata, ka 
šādi līdzekļi jāizmanto tam, lai veicinātu 
viedo tīklu izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ES subsīdijas enerģētikas 
infrastruktūrai jāizmanto tikai tad, ja 
tirgus pats nepiedāvā vajadzīgās 
investīcijas, jo šādas subsīdijas varētu 
kavēt iespējamos novatoriskos tirgus 
risinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka videi kaitējošu projektu 
subsidēšanas pakāpeniska atcelšana 
valstu un ES līmenī ir viens no stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatmērķiem, jo šādu 
projektu īstenošana negatīvi ietekmē ES 
mērķu sasniegšanu tādās jomās kā 
klimata pārmaiņas, bioloģiskā 
daudzveidība, energoefektivitāte un citās 
nozīmīgās politikas jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Peter Liese

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

2.a norāda, ka vajadzīgo investīciju 
izmaksas samazinātos, ja 
energoefektivitāte un pieprasījuma 
pārvaldība kļūtu par Eiropas stratēģijas 
neatņemamu sastāvdaļu; tādēļ atkārto 
aicinājumu ieviest saistošu mērķlielumu 
līdz 2020. gadam panākt 20 % 
energoefektivitātes uzlabojumu un noteikt 
vērienīgus ilgtermiņa mērķus 2030. un 
2050. gadam; uzstāj, ka Eiropas 
enerģētikas politikas neatņemamai 
sastāvdaļai jābūt pieprasījuma 
pārvaldībai, proti, ietekmējot iekārtu un 
patērētāju energopatēriņu, piemēram, ar 
atšķirīgām enerģijas cenām, kas nav 
atkarīgas no konkrētām stundām vai 
minūtēm;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju veikt pētījumu par 
infrastruktūras vajadzībām 2050. gadā, 
pieņemot, ka visa enerģija tiks iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un ka 
tiks veiksmīgi īstenota vērienīga 
energotaupības politika;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Vittorio Prodi
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ar enerģētikas infrastruktūru 
ir saistīti tādi būtiski riski kā darbības riski 
(piemēram, saistībā ar sastrēgumiem, 
nepārtrauktu piegāžu nodrošināšanu), 
dabiski riski (piemēram, zemestrīces vai 
plūdi) vai antropogēni/politiski riski 
(piemēram, saistībā ar drošību, terorismu); 
tādēļ aicina lēmumus par viedo tīklu 
attīstību pamatot, izvērtējot gan 
ieguvumus, gan izmaksas, kā tas paredzēts 
EK Direktīvā 2008/114 par kritiskajām 
infrastruktūrām; ierosina dalībvalstis 
izstrādāt riska karti, kas būtu palīglīdzeklis, 
pieņemot lēmumus un uzraugot viedo tīklu 
ieviešanas rezultātus, lai uzlabotu tīklu 
savienojamību;

3. norāda, ka ar enerģētikas infrastruktūru 
ir saistīti tādi būtiski riski kā darbības riski 
(piemēram, saistībā ar sastrēgumiem, 
nepārtrauktu piegāžu nodrošināšanu), 
dabiski riski (piemēram, zemestrīces vai 
plūdi) vai antropogēni/politiski riski 
(piemēram, saistībā ar drošību, terorismu); 
tādēļ aicina lēmumus par viedo tīklu 
attīstību nodrošināt, kā paredzēts EK 
Direktīvā 2008/114 par kritiskajām 
infrastruktūrām; ierosina dalībvalstis 
izstrādāt riska karti, kas būtu palīglīdzeklis, 
pieņemot lēmumus un uzraugot viedo tīklu 
ieviešanas rezultātus, lai uzlabotu tīklu 
savienojamību;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ar enerģētikas infrastruktūru 
ir saistīti tādi būtiski riski kā darbības riski 
(piemēram, saistībā ar sastrēgumiem, 
nepārtrauktu piegāžu nodrošināšanu), 
dabiski riski (piemēram, zemestrīces vai 
plūdi) vai antropogēni/politiski riski 
(piemēram, saistībā ar drošību, terorismu); 
tādēļ aicina lēmumus par viedo tīklu 
attīstību pamatot, izvērtējot gan 
ieguvumus, gan izmaksas, kā tas paredzēts 
EK Direktīvā 2008/114 par kritiskajām 
infrastruktūrām; ierosina dalībvalstis 
izstrādāt riska karti, kas būtu palīglīdzeklis, 
pieņemot lēmumus un uzraugot viedo tīklu 

3. norāda, ka ar enerģētikas infrastruktūru 
ir saistīti tādi būtiski riski kā darbības riski 
(piemēram, saistībā ar sastrēgumiem, 
nepārtrauktu piegāžu nodrošināšanu), 
dabas radītie riski (piemēram, zemestrīces 
vai plūdi), vides riski (piemēram, 
piesārņojums, dzīvotņu izzušana un 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās)
vai antropogēni/politiski riski (piemēram, 
saistībā ar drošību, terorismu); tādēļ aicina 
lēmumus par viedo tīklu attīstību pamatot, 
izvērtējot gan ieguvumus, gan izmaksas, kā 
tas paredzēts EK Direktīvā 2008/114 par 
kritiskajām infrastruktūrām; ierosina 
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ieviešanas rezultātus, lai uzlabotu tīklu 
savienojamību;

dalībvalstis izstrādāt riska karti, kas būtu 
palīglīdzeklis, pieņemot lēmumus un 
uzraugot viedo tīklu ieviešanas rezultātus, 
lai uzlabotu tīklu savienojamību;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka pirms investēšanas 
enerģētikas infrastruktūrā ir jāanalizē, 
kādas investīcijas ir vēlamas un kur ir 
vajadzīga koordinācija starp dalībvalstīm; 
uzskata, ka, veicot šādu analīzi, jāņem 
vērā ieguvumi no ilgtspējīgas enerģijas 
ražošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b norāda, ka valstu regulējumu 
atšķirības var radīt šķēršļus investīciju 
efektivitātei; prasa Komisijai šos šķēršļus 
analizēt un piedāvāt iespējamos 
risinājumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka bez kapitāla un darbības 
izmaksām ievērojamas vides aizsardzības 
izmaksas rada arī enerģētikas 
infrastruktūras būvniecība, darbība un 
ekspluatācijas pārtraukšana; uzsver, ka ir 
svarīgi šādas vides aizsardzības izmaksas 
ņemt vērā izmaksu un ieguvumu analīzē, 
izmantojot dzīves cikla izmaksu 
aprēķināšanas pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina attiecībā uz visu enerģētikas 
infrastruktūru pieņemt augstākos 
iespējamos drošības un vides standartus, 
cita starpā izmantojot dalībvalstu 
sadarbības programmas, lai risinātu
sabiedrības iebildumus un veicinātu 
plašāku sabiedrības atbalstu; ieteic 
dalībvalstīm nodrošināt pilsoņiem, 
pilsoniskajai sabiedrībai, uzņēmējiem un 
darba tirgus partneriem pietiekamu 
informāciju par integrētiem un drošiem
enerģētikas tīkliem, energoapgādes 
drošību, atjaunojamās enerģijas avotu 
integrāciju un pavērt patērētājiem jauno 
tehnoloģiju un enerģijas saprātīgas 
izmantošanas priekšrocības, palielinot
energoefektivitāti;

4. aicina attiecībā uz visu enerģētikas 
infrastruktūru pieņemt augstākos 
iespējamos drošības un vides standartus, 
cita starpā izmantojot dalībvalstu 
sadarbības programmas, lai novērstu
sabiedrības šaubas un veicinātu plašāku 
atbalstu; ieteic dalībvalstīm nodrošināt 
pilsoņiem, pilsoniskajai sabiedrībai, 
uzņēmējiem un darba tirgus partneriem 
pietiekamu informāciju par enerģētikas 
infrastruktūras atjaunināšanas un 
modernizēšanas nepieciešamību, lai
palielinātu enerģētikas tīklu uzticamību, 
uzlabotu energoapgādes drošību un
atjaunojamās enerģijas avotu integrāciju un 
pavērtu patērētājiem jauno tehnoloģiju un 
enerģijas saprātīgas izmantošanas iespējas 
ar mērķi palielināt energoefektivitāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 22
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina attiecībā uz visu enerģētikas 
infrastruktūru pieņemt augstākos 
iespējamos drošības un vides standartus, 
cita starpā izmantojot dalībvalstu 
sadarbības programmas, lai risinātu
sabiedrības iebildumus un veicinātu 
plašāku sabiedrības atbalstu; ieteic 
dalībvalstīm nodrošināt pilsoņiem, 
pilsoniskajai sabiedrībai, uzņēmējiem un 
darba tirgus partneriem pietiekamu 
informāciju par integrētiem un drošiem 
enerģētikas tīkliem, energoapgādes 
drošību, atjaunojamās enerģijas avotu 
integrāciju un pavērt patērētājiem jauno 
tehnoloģiju un enerģijas saprātīgas 
izmantošanas priekšrocības, palielinot 
energoefektivitāti;

4. aicina attiecībā uz visu enerģētikas 
infrastruktūru pieņemt saprātīgus vides 
standartus, pamatojoties uz pētniecības 
rezultātiem un datiem, cita starpā 
izmantojot dalībvalstu sadarbības 
programmas, lai novērstu sabiedrības 
šaubas un veicinātu plašāku atbalstu; ieteic 
dalībvalstīm nodrošināt pilsoņiem, 
pilsoniskajai sabiedrībai, uzņēmējiem un 
darba tirgus partneriem pietiekamu 
informāciju par integrētiem un drošiem 
enerģētikas tīkliem, energoapgādes 
drošību, atjaunojamās enerģijas avotu 
integrāciju un pavērt patērētājiem jauno 
tehnoloģiju un enerģijas saprātīgas 
izmantošanas iespējas ar mērķi palielināt 
energoefektivitāti;

Or. pl

Grozījums Nr. 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ir vajadzīga kopīga ES 
pieeja Eiropas enerģētikas infrastruktūras 
uzlabošanai, jo dalībvalstis atsevišķi to 
nevar izdarīt; norāda, ka ne vienmēr ir 
novērojama ekoloģiskās situācijas 
uzlabošanās valstīs, kuras veic 
nepieciešamās investīcijas; turklāt uzsver 
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vajadzību domāt par ilgtermiņa mērķiem, 
jo pašlaik plānotajai enerģētikas 
infrastruktūrai jākalpo vairākas 
desmitgades;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sabine Wils

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis modernizēt savus 
energotīklus un tos savienot ar Eiropas 
mēroga viedu supertīklu, vienlaikus 
Eiropas Savienībā nodrošinot lielu 
enerģijas uzkrāšanas spēju un stabilu un 
drošu enerģijas piegādi par pieņemamu 
cenu; turklāt uzsver, ka visi energotīkli ir 
jāpielāgo tādā veidā, lai ļautu netraucēti 
piegādāt no atjaunojamiem avotiem ražotu 
elektroenerģiju, un ka tīkli jāmodernizē, lai 
izvairītos no enerģijas zudumiem; uzsver, 
ka jāturpina rīkoties, lai izolētas teritorijas 
(piemēram, salas un attālākos reģionus) 
pievienotu Eiropas elektrotīklam;

5. aicina dalībvalstis modernizēt savus 
energotīklus un tos savienot ar Eiropas 
mēroga viedu supertīklu, vienlaikus 
Eiropas Savienībā nodrošinot lielu 
enerģijas uzkrāšanas spēju un stabilu un 
drošu enerģijas piegādi par pieņemamu 
cenu; turklāt uzsver, ka visi energotīkli ir 
jāpielāgo tādā veidā, lai ļautu netraucēti 
piegādāt no atjaunojamiem avotiem ražotu 
elektroenerģiju, un pilnībā izmantotu 
iespējas labāko iespējamo rezultātu vides 
jomā sasniegšanai, plānojot 
elektropārvades līnijas, un ka tīkli
jāmodernizē, lai izvairītos no enerģijas 
zudumiem; uzsver, ka arī jāturpina 
rīkoties, lai izolētas teritorijas (piemēram, 
salas un attālākos reģionus) pievienotu 
Eiropas elektrotīklam;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis modernizēt savus 
energotīklus un tos savienot ar Eiropas 
mēroga viedu supertīklu, vienlaikus 
Eiropas Savienībā nodrošinot lielu 
enerģijas uzkrāšanas spēju un stabilu un 
drošu enerģijas piegādi par pieņemamu 
cenu; turklāt uzsver, ka visi energotīkli ir 
jāpielāgo tādā veidā, lai ļautu netraucēti 
piegādāt no atjaunojamiem avotiem ražotu 
elektroenerģiju, un ka tīkli jāmodernizē, lai 
izvairītos no enerģijas zudumiem; uzsver, 
ka jāturpina rīkoties, lai izolētas teritorijas 
(piemēram, salas un attālākos reģionus) 
pievienotu Eiropas elektrotīklam;

5. aicina dalībvalstis modernizēt savus 
energotīklus un tos savienot ar Eiropas 
mēroga viedu supertīklu, vienlaikus 
Eiropas Savienībā nodrošinot lielu 
enerģijas uzkrāšanas spēju (tostarp 
daudzfunkcionālas gāzes/ūdeņraža 
iekārtas, lielas un nelielas 
hidroelektrostacijas, augstas temperatūras 
solārās un citas tehnoloģijas) un stabilu 
un drošu enerģijas piegādi par pieņemamu 
cenu; turklāt uzsver, ka visi energotīkli ir 
jāpielāgo tādā veidā, lai ļautu netraucēti 
piegādāt no atjaunojamiem avotiem ražotu 
elektroenerģiju, un ka tīkli jāmodernizē, lai 
izvairītos no enerģijas zudumiem; uzsver, 
ka arī jāturpina rīkoties, lai vispirms 
Eiropas elektrotīklam pievienotu izolētas 
teritorijas (piemēram, salas un attālākos 
reģionus);

Or. en

Grozījums Nr. 26
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis modernizēt savus 
energotīklus un tos savienot ar Eiropas 
mēroga viedu supertīklu, vienlaikus 
Eiropas Savienībā nodrošinot lielu 
enerģijas uzkrāšanas spēju un stabilu un 
drošu enerģijas piegādi par pieņemamu 
cenu; turklāt uzsver, ka visi energotīkli ir 
jāpielāgo tādā veidā, lai ļautu netraucēti
piegādāt no atjaunojamiem avotiem ražotu 
elektroenerģiju, un ka tīkli jāmodernizē, lai 
izvairītos no enerģijas zudumiem; uzsver, 
ka jāturpina rīkoties, lai izolētas teritorijas 
(piemēram, salas un attālākos reģionus) 

5. aicina dalībvalstis modernizēt savus 
energotīklus un tos savienot ar Eiropas 
mēroga viedu supertīklu, vienlaikus 
Eiropas Savienībā nodrošinot lielu 
enerģijas uzkrāšanas spēju un stabilu un 
drošu enerģijas piegādi par pieņemamu 
cenu; turklāt uzsver, ka energotīkli ir 
jāpielāgo tādā veidā, lai ļautu piegādāt no 
atjaunojamiem avotiem ražotu 
elektroenerģiju, un ka tīkli jāmodernizē, lai 
izvairītos no enerģijas zudumiem; uzsver, 
ka arī jāturpina rīkoties, lai izolētas 
teritorijas (piemēram, salas un attālākos 
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pievienotu Eiropas elektrotīklam; reģionus) pievienotu Eiropas elektrotīklam;

Or. pl

Grozījums Nr. 27
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka elektroenerģijas 
infrastruktūras attīstīšana starp ES un 
trešām valstīm var izraisīt oglekļa emisijas 
pārvirzes risku vai šāda riska 
palielināšanos, ja tāds jau pastāv; aicina 
Komisiju uzraudzīt elektroenerģijas 
importu un būt gatavai ieviest pasākumus,
lai pieprasītu importētājiem atteikties no 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas 
kvotām, ja iekšējā tirgū tiek konstatēta 
negodīga konkurence;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju, izstrādājot 
enerģētikas infrastruktūras plānus, ņemt 
vērā potenciālo oglekļa emisijas pārvirzes 
apdraudējumu, it īpaši valstīs, kurām ir 
gara robeža ar trešām valstīm un kuras ir 
šādu valstu tuvumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda — lai ātrāk pārietu uz 
ilgtspējīgu ekonomiku, liela nozīme ir 
pētniecībai un jauninājumiem enerģētikā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju 
realizēt prioritāros projektus, izmantojot 
ātrākas un pārredzamākas atļauju 
piešķiršanas procedūras, vienlaikus aicina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgi pielāgot
vides ietekmes novērtējuma procedūru un 
vides stratēģiskā novērtējuma procedūru; 
turklāt uzsver, ka lemšanas procesā vairāk 
jāiesaista sabiedrība, iespējami veicinot, ka 
sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām.

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju 
realizēt prioritāros projektus, izmantojot 
ātrākas un pārredzamākas atļauju 
piešķiršanas procedūras, vienlaikus aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 
rezultatīvāku, efektīvāku un 
pārredzamāku vides ietekmes novērtējuma 
procedūru un vides stratēģiskā novērtējuma 
procedūru; turklāt uzsver, ka lemšanas 
procesā vairāk jāiesaista sabiedrība, 
iespējami veicinot, ka sabiedrība iekārtām 
uzticas un uzskata tās par pieņemamām.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju 
realizēt prioritāros projektus, izmantojot 
ātrākas un pārredzamākas atļauju 
piešķiršanas procedūras, vienlaikus aicina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgi pielāgot 
vides ietekmes novērtējuma procedūru un 
vides stratēģiskā novērtējuma procedūru; 
turklāt uzsver, ka lemšanas procesā vairāk 
jāiesaista sabiedrība, iespējami veicinot, ka 
sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām.

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
paātrināt atļauju piešķiršanas procedūras 
un padarīt tās pārredzamākas; uzsver, ka 
lemšanas procesā vairāk jāiesaista 
sabiedrība, iespējami veicinot, ka 
sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju 
realizēt prioritāros projektus, izmantojot 
ātrākas un pārredzamākas atļauju 
piešķiršanas procedūras, vienlaikus aicina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgi pielāgot 
vides ietekmes novērtējuma procedūru un 
vides stratēģiskā novērtējuma procedūru; 
turklāt uzsver, ka lemšanas procesā vairāk 
jāiesaista sabiedrība, iespējami veicinot, ka 
sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām.

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju 
realizēt prioritāros projektus, izmantojot 
ātrākas un pārredzamākas atļauju 
piešķiršanas procedūras, vienlaikus aicina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgi pielāgot 
vides ietekmes novērtējuma procedūru un 
vides stratēģiskā novērtējuma procedūru; 
turklāt uzsver, ka lemšanas procesā vairāk 
jāiesaista sabiedrība, tostarp reģionālās un 
vietējās iestādes, iespējami veicinot, ka 
sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Sabine Wils
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju 
realizēt prioritāros projektus, izmantojot 
ātrākas un pārredzamākas atļauju 
piešķiršanas procedūras, vienlaikus aicina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgi pielāgot 
vides ietekmes novērtējuma procedūru un 
vides stratēģiskā novērtējuma procedūru; 
turklāt uzsver, ka lemšanas procesā vairāk 
jāiesaista sabiedrība, iespējami veicinot, ka 
sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām.

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju 
realizēt prioritāros projektus, izmantojot 
ātrākas un pārredzamākas atļauju 
piešķiršanas procedūras, vienlaikus aicina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgi pielāgot 
vides ietekmes novērtējuma procedūru un 
vides stratēģiskā novērtējuma procedūru; 
turklāt uzsver, ka vairāk jāsniedz 
precīzāka agrīna publiska informācija, 
lemšanas procesā vairāk jāiesaista vietējā 
sabiedrība un jāatbalsta iedzīvotāju 
pārsūdzības tiesības attiecībā uz vietējo 
iestāžu lēmumiem, iespējami veicinot, ka 
sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām; tādēļ vērš uzmanību uz 
to, ka ir lietderīgi plānus publicēt 
tiešsaistē, lai tiem varētu piekļūt visas 
ieinteresētās personas.

Or. de

Pamatojums

Komisija atbalsta iedzīvotāju pārsūdzēšanas tiesību precizēšanu un stiprināšanu paziņojumā
COM(2010)677, 5.2. sadaļā „Ātrākas un pārredzamākas atļauju piešķiršanas procedūras”.

Grozījums Nr. 34
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju 
realizēt prioritāros projektus, izmantojot 
ātrākas un pārredzamākas atļauju 
piešķiršanas procedūras, vienlaikus aicina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgi pielāgot 
vides ietekmes novērtējuma procedūru un 
vides stratēģiskā novērtējuma procedūru; 
turklāt uzsver, ka lemšanas procesā vairāk 

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju 
realizēt prioritāros projektus, izmantojot 
ātrākas un pārredzamākas atļauju 
piešķiršanas procedūras, iekļaujot visas 
nozīmīgākās un plašākās Eiropas 
teritorijas, vienlaikus aicina Komisiju un 
dalībvalstis attiecīgi pielāgot vides 
ietekmes novērtējuma procedūru un vides 
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jāiesaista sabiedrība, iespējami veicinot, ka 
sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām.

stratēģiskā novērtējuma procedūru; turklāt 
uzsver, ka lemšanas procesā vairāk 
jāiesaista sabiedrība, iespējami veicinot, ka 
sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina veikt analīzi, lai konstatētu 
iespējas noteiktas energoefektivitātes 
politikas rezultātā samazināt 
infrastruktūru, un par prioritāti uzskata 
pašreizējās infrastruktūras atjaunināšanu 
un, ja iespējams, jaunas infrastruktūras 
būvniecību līdzās pašreizējai 
elektroenerģijas vai transporta 
infrastruktūrai;

Or. en


