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Grozījums Nr. 1
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā rezolūcijas priekšlikumu par 
fotoelektrisko iekārtu ietekmi uz ganībām 
(B7-0186/2012),

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā rezolūcijas priekšlikumu par 
plūdmaiņas elektrostaciju būvi (B7-
0192/2012),

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā jauno Energoefektivitātes 
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direktīvu,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
7.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā starp Eiropas Parlamentu 
un Padomi panākto neoficiālo vienošanos 
par Energoefektivitātes direktīvu,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā jāatgādina, ka ES enerģētikas 
politikas pīlāri ir energoapgādes drošība 
(piegādes avotu daudzveidība), 
konkurētspējīgas cenas un 
energoefektivitāte, ko papildina politikas 
mērķis samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
Ab apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ab. tā kā jāņem vērā Eiropas rūpniecības 
nozares konkurētspēja, izmantojot 
atbilstošu politiku un instrumentus un 
pielāgojoties procesam, kas stiprinātu 
ekonomikas industrializāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
Ac apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ac. tā kā dalībvalstu interesēs ir 
samazināt to atkarību no enerģijas 
importa, kam raksturīgas nestabilas 
cenas, un dažādot energoapgādi;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
Ad apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ad. tā kā energoapgādes drošības 
uzdevums ir kliedēt neskaidrību, kas rada 
spriedzi starp valstīm, un mazināt tirgus 
neefektivitāti, kas gan piegādātājiem, gan 
patērētājiem traucē izmantot tirdzniecības 
sniegtos ieguvumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
Ae apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ae. tā kā ir svarīgi laikus iegūt norādes 
par to, vai var sasniegt ceļvedī izvirzītos 
sarežģītos mērķus, un pārskatīt ietekmi uz 
ES ekonomiku, tai skaitā vispārējo 
konkurētspēju, nodarbinātību un sociālo 
nodrošinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
Af apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Af. tā kā dalībvalstīm, enerģētikas 
uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā ir 
jābūt skaidram priekšstatam par ES 
enerģētikas politikas virzienu, kas 
jāpamato ar lielāku noteiktību, ieskaitot 
politikas pagrieziena punktus un mērķus 
2030. gadam, lai stimulētu ilgtermiņa 
ieguldījumu veikšanu un samazinātu to 
risku;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un 
citu iniciatīvu priekšlikumiem par 
enerģētikas politiku, lai izstrādātu 
politikas ietvaru 2030. gadam, tostarp 
politikas pagrieziena punktus un mērķus;
konstatē, ka enerģētikas mērķu 
noteikšanai 2050. gadam ir vajadzīga 
Eiropas mēroga pārvaldība; Eiropas 
Savienībai raksturīgā garā īsteno 
stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst ieguvumus, ko dalībvalstis var 
gūt, sadarbojoties enerģētikas sistēmu
pārveidošanā, kas jāuzsāk bez liekas 
kavēšanās un tik ātri, kā to nosaka 
globālās sarunās par klimatu panāktais 
progress; tāpēc uzskata, ka apspriežu 
pamatā varētu būt Komisijas Enerģētikas
ceļvedis 2050. gadam;

Or. pl

Grozījums Nr. 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus 
dalībvalstīm sadarboties un nejusties 
apspiestām, sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam; aicina Komisiju ierosināt 
klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopumu, tostarp stingrus mērķus 
2030. gadam, atjaunojamo energoresursu, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājuma un energoefektivitātes 
jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus 
dalībvalstīm sadarboties un nejusties 
apspiestām, sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, pamatojoties uz mērķiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, 
atjaunojamo energoresursu un
energoefektivitātes jomā; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīgas nullei tuvu 
emisiju energosistēmas atbilstoši ANO 
klimata zinātnei un Eiropadomes 
secinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un 
citu iniciatīvu priekšlikumiem par 
enerģētikas politiku, lai izstrādātu politikas 

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; uzskata
Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam par ieteikumu tiesību aktu un 
citu iniciatīvu priekšlikumiem par 
enerģētikas politiku, lai izstrādātu 
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ietvaru 2030. gadam, tostarp politikas 
pagrieziena punktus un mērķus; konstatē, 
ka enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

ilgtermiņa, stabilu politikas ietvaru virzībā 
uz konkurētspējīgu un drošu 
energosistēmu ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā, tostarp 
politikas pagrieziena punktus un emisiju 
samazinājuma mērķi; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno no tehnoloģijām neatkarīgu
stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm sadarboties 
un nejusties apspiestām, sekojot ceļvedim; 
mudina definēt politikas satvaru 
2030. gadam, paredzot atbilstošu grafiku, 
lai garantētu drošību ieguldītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un 
citu iniciatīvu priekšlikumiem par 
enerģētikas politiku, lai izstrādātu 
politikas ietvaru 2030. gadam, tostarp 
politikas pagrieziena punktus un mērķus;
konstatē, ka enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; konstatē, 
ka enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība, lai izveidotu Eiropas 
Enerģētikas kopienu; Eiropas Savienībai 
raksturīgā garā īsteno stratēģiju, kas ļaus 
dalībvalstīm sadarboties un nejusties 
apspiestām, sekojot ceļvedim;

Or. en
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Pamatojums

Nepieciešamība izveidot Eiropas Enerģētikas kopienu ir apstiprināta Eiropas Parlamenta 
2010. gada 8. novembra rezolūcijā par topošo jauno Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.–
2020. gadam (referentes Lena Kolarska-Bobińska ziņojums). Eiropas Enerģētikas kopiena ar 
spēcīgu vienoto enerģijas tirgu, kopēju Eiropas finansējumu jaunām zemu emisiju 
energotehnoloģijām un enerģijas iepirkuma koordinēšanu ārpus Eiropas Savienības ir ļoti 
svarīga, lai sasniegtu Enerģētikas ceļveža 2050. gadam mērķus.

Grozījums Nr. 16
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu enerģijas un 
klimata pārmaiņu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp mērķus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, 
atjaunojamo energoresursu un 
energoefektivitātes jomā un politikas 
pagrieziena punktus 2040. un
2050. gadam; Eiropas Savienībai 
raksturīgā garā īsteno stratēģiju, kas ļaus 
dalībvalstīm sadarboties un nejusties 
apspiestām, sekojot ceļvedim;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām,
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam jāsākas nekavējoties; 
tāpēc atbalsta Komisijas Enerģētikas 
ceļvedi 2050. gadam kā pamatu tiesību 
aktu un citu iniciatīvu priekšlikumiem par 
enerģētikas politiku, lai izstrādātu politikas 
ietvaru 2030. gadam, pamatojoties uz 
mērķiem siltumnīcefekta gāzu emisiju, 
atjaunojamo energoresursu un
energoefektivitātes jomā; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
brīvi sadarboties, īstenojot ceļvedi;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, pamatojoties uz juridiski 
saistošiem mērķiem (attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
atjaunojamiem energoresursiem un
energoefektivitāti); konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
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sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; solidaritātes garā ierosina 
pieņemt stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim; šajā kontekstā vērš 
uzmanību uz lielāko trūkumu rīcības 
plānā, kas neietver atsevišķu katras 
dalībvalsts ietekmes pētījumu;

Or. pl

Grozījums Nr. 20
Rachida Dati

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
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pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus, lai izveidotu vērienīgu 
un stabilu tiesisko un regulatīvo sistēmu; 
konstatē, ka enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus saistībā ar atbilstošu, 
ekonomiski efektīvu dekarbonizāciju; 
konstatē, ka enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno no tehnoloģijām neatkarīgu
stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm sadarboties 
un nejusties apspiestām, sekojot ceļvedim;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus, kā arī pasākumus 
starptautiskā līmenī; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno no tehnoloģijām neatkarīgu 
stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm sadarboties 
un nejusties apspiestām, sekojot ceļvedim;

Or. sl

Grozījums Nr. 23
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā; tāpēc atbalsta Komisijas 
Enerģētikas ceļvedi 2050. gadam kā 
pamatu tiesību aktu un citu iniciatīvu 
priekšlikumiem par enerģētikas politiku, lai 
izstrādātu politikas ietvaru 2030. gadam, 
tostarp politikas mērķi; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
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pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība, lai izveidotu Eiropas 
Enerģētikas kopienu; Eiropas Savienībai 
raksturīgā garā īsteno stratēģiju, kas ļaus 
dalībvalstīm sadarboties un nejusties 
apspiestām, sekojot ceļvedim;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamība izveidot Eiropas Enerģētikas kopienu ir apstiprināta Eiropas Parlamenta 
2010. gada 25. novembra rezolūcijā par topošo jauno Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.–
2020. gadam (referentes Lena Kolarska-Bobińska ziņojums). Eiropas Enerģētikas kopiena ar 
spēcīgu vienoto enerģijas tirgu, kopēju Eiropas finansējumu jaunām zemu emisiju 
energotehnoloģijām un enerģijas iepirkuma koordinēšanu ārpus ES ir ļoti svarīga, lai 
sasniegtu Enerģētikas ceļveža 2050. gadam mērķus.
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Grozījums Nr. 25
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam un starpposmam ir vajadzīga 
Eiropas mēroga pārvaldība; Eiropas 
Savienībai raksturīgā garā īsteno stratēģiju, 
kas ļaus dalībvalstīm sadarboties un
nejusties apspiestām, sekojot ceļvedim;

Or. nl

Grozījums Nr. 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
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garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

garā īsteno no tehnoloģijām neatkarīgu
stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm sadarboties 
un nejusties apspiestām, sekojot ceļvedim;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties, sekojot ceļvedim;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās 
gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc 
atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
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2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena 
punktus un mērķus; konstatē, ka 
enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu 
iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 
2030. gadam, tostarp nesaistošus politikas 
pagrieziena punktus un mērķus; konstatē, 
ka enerģētikas mērķu noteikšanai 
2050. gadam ir vajadzīga Eiropas mēroga 
pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā 
garā īsteno stratēģiju, kas ļaus dalībvalstīm 
sadarboties un nejusties apspiestām, 
sekojot ceļvedim;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka vides un klimata politikas 
ieviešana, neņemot vērā tādus šķēršļus kā 
energoapgādes drošība, nevar aizstāt 
enerģētikas politiku, kura īstenota 
saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu, 
kas nodrošina pašreizējai un 
turpmākajām paaudzēm objektīvu, 
vispārēju un konkurētspējīgu piekļuvi 
energoresursiem, vienlaikus saudzējot 
dabas vidi;

Or. pl

Grozījums Nr. 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a piekrīt galvenajam atzinumam 
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Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam, ka 
ekonomikas dekarbonizācijas izmaksas ir 
kontrolējamas un nav augstākas kā 
turpinot pašreizējo politiku, ja darbība 
sākas laikus, lai energosistēmas 
pārstrukturizācija sakristu ar ieguldījumu 
cikliem, tādējādi izvairoties no 
ieguldījumu zaudēšanas, kā arī no 
neizdevīgas ieguldījumu novirzīšanas 
tehnoloģijām, kuras saistītas ar lielām 
oglekļa dioksīda emisijām, kas būs 
neekonomiski vidējā termiņā un 
ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzskata, ka atsevišķs siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājuma mērķis līdz 
2030. gadam līmenī, kas atbilst ES 
2050. gada dekarbonizācijas centieniem, 
palīdzētu samazināt politikas vispārējās 
izmaksas un vienkāršot ES tiesisko 
pamatu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
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deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku;

deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
satvaru precīzāku politikas instrumentu 
izstrādei ar mērķi sasniegt uzdevumus un 
juridiski saistošus mērķus, pamatojoties 
uz konstruktīvu dialogu ar visām 
ieinteresētajām personām par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku;

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, kalpo par pamatu 
progresīviem pasākumiem un
konstruktīvam dialogam par jautājumiem, 
kas saistīti ar rūpniecību, pētniecību un 
enerģētiku, kā arī vides aizsardzību 
saskaņā ar Līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku;

2. norāda, ka ierosinātie scenāriji 
2050. gadam nav deterministiski, bet 
drīzāk kalpo par pamatu konstruktīvam 
dialogam par to, kā pārveidot Eiropas 
enerģētikas sistēmu;
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku;

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku; uzsver, ka visi 
nākotnes plāni par enerģētiku, tostarp 
enerģētikas ceļvedis, pamatojas uz 
neskaidriem pieņēmumiem par 
tehnoloģisko un ekonomisko attīstību; 
tāpēc uzsver, ka ikviena politikas izvēle 
pastāvīgi jāpārskata un jāpielāgo, 
pamatojoties uz pieņēmumiem, kas ir pēc 
iespējas piesardzīgāki;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Rachida Dati

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku;

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku; tomēr uzsver 
nepieciešamību izveidot stabilu tiesisko un 
regulatīvo sistēmu ar skaidri noteiktiem 
izmērāmiem mērķiem, lai prognozētu 
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turpmāku attīstību un veicinātu 
ilgtermiņa ieguldījumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku;

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku; aicina Eiropas 
Komisiju regulāri atjaunināt ceļvedi, 
pienācīgi ievērojot dalībvalstu izvēli 
enerģētikas politikas jomā un tehnoloģiju 
attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku;

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku; tām nav 
raksturīga neelastība, ko pieņem kā 
priekšnoteikumu dokumentam, kurā 
noteikta starptautiskā sadarbība un 
globālā rīcība klimata pārmaiņu jomā;
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Or. sl

Grozījums Nr. 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 
2030. un 2050. gadam, nav 
deterministiskas, bet drīzāk kalpo par 
pamatu konstruktīvam dialogam par 
jautājumiem, kas saistīti ar rūpniecību, 
pētniecību un enerģētiku;

2. norāda, ka ierosinātie scenāriji 
2050. gadam nav deterministiski, bet 
drīzāk kalpo par pamatu konstruktīvam 
dialogam par to, kā pārveidot Eiropas 
energosistēmu, lai atbilstu ilgtermiņa 
mērķim līdz 2050. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80–
95 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atzinīgi vērtē scenārijus, ko Komisija 
izstrādājusi Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam; uzsver, ka gan aktuālie 
scenāriji, gan dekarbonizācijas scenāriji 
ir tikai vispārīgas prognozes, kurās 
pavisam noteikti nav aplūkoti pilnīgi visi 
iespējamie attīstības varianti, un tādēļ šos 
scenārijus var uzskatīt tikai par pieturas 
punktiem nākotnes Eiropas 
energoapgādes struktūras izstrādē;
uzsver vajadzību turpmāk attīstīt 
Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izstrādātās prognozes, izmantojot ne tikai 
PRIMES modeli, bet arī citus modeļus, un 
papildināt tās ar citiem oglekļa dioksīda 
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emisiju samazināšanas scenārijiem 
(piemēram, „palielināta kodolenerģijas 
īpatsvara scenāriju” vai „palielināta gāzes 
ar CCS saturu īpatsvara scenāriju”), lai 
panāktu labāku izpratni par Eiropas 
nākotnes energoapgādes alternatīvajām 
iespējām, kas ir drošas, ekonomiskas un 
ar zemiem emisiju rādītājiem;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a ierosina, lai regulāri tiktu pārskatīti 
pieņēmumi saistībā ar dažādajiem 
scenārijiem un jo īpaši izmaksas, kas 
saistītas ar dažādajiem enerģijas avotiem; 
šādos novērtējumos īpaša uzmanība 
jāpievērš pārmaiņām attiecībā uz 
ieguldījumu prasībām, tehnisko un 
ekonomisko iespējamību, tehnoloģiju 
attīstību, iestrēgšanas riskiem un dažādu 
enerģijas ražošanas iespēju dzīves cikla 
izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver nepieciešamību līdzsvarot 
saistībā ar klimatu noteiktos mērķus ar 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas 
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izaugsmes un energoapgādes drošības 
nepieciešamību ikvienā dalībvalstī; šajā 
saistībā atzīmē, ka ceļvedī ir trūkumi, jo 
tas neparāda politikas izvēles ietekmi uz 
atsevišķām dalībvalstīm; aicina Komisiju 
steidzami sagatavot šādas valstu analīzes;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atzīst to, ka saistībā ar 
dekarbonizāciju obligāti ir vajadzīga 
elektrība no avotiem ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, šajā nolūkā ES 
līdz 2050. gadam ir nepieciešama gandrīz 
bezoglekļa elektroenerģijas nozare un 
aptuveni 60 % CO2 samazinājums līdz 
2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver, kāda 
nozīme var būt enerģētikai ES izaugsmes 
un konkurētspējas veicināšanā; aicina 
Komisiju ierosināt tiesību aktus 
laikposmam pēc 2020. gada nolūkā 
atjaunināt un paplašināt klimata un 
enerģētikas tiesību aktu kopumu, lai 



PE496.406v01-00 26/142 AM\913063LV.doc

LV

centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

nodrošinātu stabilu Eiropas enerģētikas 
politikas shēmu 2030. un 2040. gadam, 
uzsverot saistošos mērķus 
energoefektivitātes, siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un atjaunojamo energoresursu 
jomā un pilnībā iekļaujot Enerģētikas 
ceļveža 2050. gadam izdevīgo iespēju 
izvēli; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus; šajā 
saistībā uzsver, ka ļoti svarīgi ir laikus un 
pilnībā īstenot Direktīvas 2009/28/EK par 
atjaunojamiem energoresursiem 
noteikumus, lai sasniegtu ES saistošo 
mērķi vismaz 20 % apjomā līdz 
2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas 
veicināšanā; aicina Komisiju ierosināt 
priekšlikumus par stratēģiju pēc 
2020. gada un iesniegt 2030. gada 
Eiropas enerģētikas politikas shēmu;
mudina dalībvalstis pastiprināt centienus 
sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; aicina rīkoties, 
lai ierobežotu enerģētikas nozares 
negatīvo ietekmi uz vidi, tajā pašā laikā 
ņemot vērā to darbību sekas, kas veiktas 
valstu ekonomiku un ES ekonomikas 
konkurētspējas jomā, kā arī pilsoņu 
elektroapgādes drošības jomā; uzskata, ka 
ekonomikas krīzes laikā ir jo īpaši svarīgi 
ievērot pastiprinātu piesardzību tādu 
turpmāku saistību izveidē, kas radītu 
diferencētu slogu dalībvalstu ekonomikai;
mudina dalībvalstis pastiprināt centienus 
sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

Or. pl
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Grozījums Nr. 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
dekarbonizācijas potenciāli lielo nozīmi 
ES izaugsmes, ekonomikas konkurētspējas 
un darba vietu izveides veicināšanā; aicina 
Komisiju ierosināt priekšlikumus par 
stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu, pamatojoties uz ceļvedī noteikto 
izdevīgo iespēju izvēli; mudina dalībvalstis 
pastiprināt centienus sasniegt ES 
enerģētikas politikas 2020. gadam 
paredzētos mērķus, īpaši uzsverot 20 % 
energoefektivitātes mērķi 2020. gadam, 
kura sasniegšana pašlaik vēl nav uzsākta;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
ekonomiskās izaugsmes, darbavietu 
radīšanas un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk
ierosināt priekšlikumus par stratēģiju pēc 
2020. gada un iesniegt 2030. gada Eiropas 
enerģētikas politikas shēmu; atgādina 
Komisijai, ka, ātri radot skaidrību par 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiks 
sekmēta ieguldījumu lēmumu 
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pieņemšana; mudina dalībvalstis 
pastiprināt centienus sasniegt ES 
enerģētikas politikas 2020. gadam 
paredzētos mērķus;

Or. nl

Grozījums Nr. 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu, tostarp priekšlikumu attiecībā uz 
atsevišķu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājuma mērķi, kas savietojams ar 
ES 2050. gada dekarbonizācijas 
centieniem un balstās uz ietekmes 
novērtējumu; mudina dalībvalstis 
pastiprināt centienus sasniegt ES 
enerģētikas politikas 2020. gadam 
paredzētos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
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nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
atjaunojamo energoresursu un enerģijas 
ietaupījumu nozīmi ES darba vietu 
radīšanas, enerģētiskās neatkarības un 
konkurētspējas veicināšanā; aicina 
Komisiju ierosināt priekšlikumus par 
stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu, pamatojoties uz noteikto izdevīgo 
iespēju izvēli; mudina dalībvalstis 
pastiprināt centienus sasniegt ES 
enerģētikas politikas 2020. gadam 
paredzētos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas 
politikas 2020. gadam paredzētos mērķus;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt saistošu 
atjaunojamās enerģijas mērķi 
2030. gadam; norāda, ka šāda rīcība 
sniedz nozarei nepieciešamo skaidrību par 
ieguldījumiem, būtiski samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, rada darba 
vietas, veicina ES enerģētisko neatkarību, 
kā arī sekmē tehnoloģisko līderību un 
rūpniecisko novatorismu;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Romana Jordan
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Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus; aicina 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(ACER), elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklu 
(elektroenerģijas PSOET) un gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu 
(gāzes PSOET) piedalīties nepieciešamajā 
aktīvajā ilgtermiņa infrastruktūras 
plānošanā;

Or. sl

Grozījums Nr. 52
Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu, kurā ņemts vērā fakts, ka 
būtiskiem ieguldījumiem infrastruktūrā 
ilgtermiņā ir liela nozīme, pat ja enerģijas 
avotu sadalījumā netiek veiktas būtiskas 
izmaiņas; mudina dalībvalstis pastiprināt 
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centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

Or. pl

Grozījums Nr. 53
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu, tādējādi nodrošinot uzticamu 
ceļvedi lēmumu pieņemšanai ieguldījumu 
jomā; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada politiku, pamatojoties uz 
Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam noteikto 
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centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

izdevīgo iespēju izvēli; mudina dalībvalstis 
pastiprināt centienus sasniegt ES 
enerģētikas politikas 2020. gadam 
paredzētos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Rachida Dati

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas lielo nozīmi ES izaugsmes un 
konkurētspējas veicināšanā; aicina 
Komisiju ierosināt priekšlikumus par 
stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 
centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver 
enerģētikas potenciāli lielo nozīmi ES 
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; 
aicina Komisiju ierosināt priekšlikumus 
par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 
2030. gada Eiropas enerģētikas politikas 
shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt 

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo 
nozīmi ekonomikas un finanšu krīzes 
laikā; uzsver enerģētikas potenciāli lielo 
nozīmi ES izaugsmes un konkurētspējas 
veicināšanā; aicina Komisiju ierosināt 
priekšlikumus par stratēģiju pēc 2020. gada 
un iesniegt 2030. gada Eiropas enerģētikas 
politikas shēmu; mudina dalībvalstis 
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centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 
2020. gadam paredzētos mērķus;

pastiprināt centienus sasniegt ES 
enerģētikas politikas mērķus;

Or. de

Grozījums Nr. 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a atzīmē ― lai pieņemtu uz informāciju 
balstītu un līdzsvarotu lēmumu par 
stratēģijām pēc 2020. gada, būs 
jāpārskata spēkā esošās stratēģijas 
2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a mudina Komisiju nākt klajā ar īpašu 
scenāriju, kurā norādīts virziens 
2050. gadam; uzsver, ka šādam
scenārijam jābūt balstītam uz izdevīgo 
iespēju izvēli apvienojumā ar augstu 
energoefektivitāti, augstu atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru un gudru 
infrastruktūru; saprot, ka nav iespējams 
ielūkoties nākotnē, taču uzsver, ka skaidrs 
rīcības plāns un visu dalībvalstu 
vienprātība ir svarīga, lai sasniegtu 
ilgtspējības, drošības un konkurētspējas 
mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Komisiju pieņemt stratēģiju par 
reģionu enerģētisko specializāciju, lai 
reģioni varētu attīstīt tos energoavotus, 
kas ir visefektīvākie, īstenojot Eiropas 
mērķus 2050. gadam, piemēram, saules 
enerģija dienvidos un vēja enerģija 
ziemeļos; uzskata, ka pamatojoties uz šo 
specializāciju, ES jāpievēršas Eiropas 
enerģētikas mērķu noteikšanai ES 
mērogā, nevis dalībvalstu mērķu 
noteikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a vērš uzmanību uz faktu, ka trūkst 
pamata, lai palielinātu mērķi attiecībā uz 
emisiju samazināšanu ES līdz 
2020. gadam un noteiktu jaunus emisiju 
samazināšanas mērķus pēc 2020. gada, 
pirms tiek parakstīta globālā vienošanās 
par siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu UNFCCC aizbildnībā;

Or. pl
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Grozījums Nr. 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b uzsver, ka šim scenārijam virzībā uz 
2050. gadu jābūt sīki izstrādātam, 
aprakstot atsevišķos svarīgos projektus un 
vērienīgos politikas pasākumus, tostarp 
starpposma mērķus un mērķus 
2050. gadam energoefektivitātes, 
atjaunojamo energoresursu un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju jomā; 
uzsver, ka šis scenārijs ir jāizstrādā 
steidzami, jo pirmie pasākumi ir jāuzsāk 
tagad;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
stratēģijas „Eiropa 2020” galvenos 
mērķus gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes jomā un aicina turpināt šādu 
politikas pieeju laikposmā pēc 2020. gada;
uzsver enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, 
kura tiecas palielināt ES energoapgādes 
drošību un ekonomikas konkurētspēju ar 
tādu pasākumu palīdzību kā enerģijas 
piegādes ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

Or. de
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Grozījums Nr. 63
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; šajā saistībā 
uzsver stratēģijas „Eiropa 2020” galvenos 
mērķus gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes jomā un aicina turpināt šādu 
politikas pieeju laikposmā pēc 2020. gada;
uzsver enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, 
kura tiecas palielināt ES energoapgādes 
drošību un ekonomikas konkurētspēju ar 
tādu pasākumu palīdzību kā enerģijas 
piegādes ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; tomēr vērš 
uzmanību uz faktu, ka atjaunojamās 
enerģijas avotu attīstīšana par spīti 
energoatkarības samazināšanai ne 
vienmēr kompensē pārveidošanas 
ekonomiskās izmaksas; tāpēc uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
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un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

Or. pl

Grozījums Nr. 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte; atbalsta padomdevēju 
grupas Enerģētikas ceļveža jautājumos 
ieteikumu katrā scenārijā skaidri noteikt 
un padarīt pārredzamus iespējamos 
kompromisus starp oglekļa dioksīda 
samazinājumu, energoapgādes drošību un 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
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ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana, 
energoefektivitāte un efektīvāka un 
optimizēta elektroenerģijas ieguves 
sistēma, kas paredzēta, lai atbalstītu 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa enerģijas ražošanā un 
rezerves enerģijas ražošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte; šajā saistībā uzsver, cik 
svarīgi ir palielināt Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju, veicināt ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi un radīt darba 
vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson
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Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus ilgtspējīgās zema oglekļa 
dioksīda emisiju līmeņa tehnoloģijās; 
uzsver enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, 
kura tiecas palielināt ES energoapgādes 
drošību un ekonomikas konkurētspēju ar 
tādu pasākumu palīdzību kā Eiropas 
atjaunojamo energoresursu pastiprināta 
izmantošana, enerģijas piegādes ceļu un
avotu dažādošana, tostarp labāki 
starpsavienojumi starp dalībvalstīm, un 
energoefektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums ir ļoti svarīgs, lai palīdzētu 
stimulēt vajadzīgos ieguldījumus zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
energosistēmā; uzsver enerģētikas 
stratēģijas lielo nozīmi, kura tiecas 
palielināt ES energoapgādes ilgtspējību,
drošību un ekonomikas konkurētspēju ar 
tādu pasākumu palīdzību kā atjaunojamās
enerģijas uzlabošana, energoapgādes 
dažādošana un energoefektivitātes 
atbalstīšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes jomā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas panākt vides ilgtspējību, palielināt 
ES energoapgādes drošību un ekonomikas 
konkurētspēju ar tādu pasākumu palīdzību 
kā enerģijas piegādes ceļu un avotu 
dažādošana, kā arī enerģijas taupīšana un 
energoefektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra, saskaņota un 
konsekventa politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību,
ekonomikas konkurētspēju un vides 
ilgtspējību ar tādu pasākumu palīdzību kā 
atjaunojamo energoresursu pastiprināta 
izmantošana, enerģijas piegādes ceļu un 
avotu dažādošana, energoefektivitāte, 
enerģijas taupīšana un labāki 
starpsavienojumi starp dalībvalstīm;
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Grozījums Nr. 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus atjaunojamās enerģijas 
jomā; uzsver enerģētikas stratēģijas lielo 
nozīmi, kura tiecas palielināt ES 
enerģētisko neatkarību ar tādu pasākumu 
palīdzību kā enerģijas piegādes ceļu un 
avotu dažādošana, proti, atjaunojamie 
energoresursi un energoefektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu, piegādātāju un avotu dažādošana, 
energoefektivitāte un lieli ieguldījumi 
pētniecībā un izstrādē ar enerģiju 
saistītajās jomās;
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Or. en

Grozījums Nr. 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana, Eiropas 
energotehnoloģiju rūpnieciskās bāzes 
saglabāšana un energoefektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra un stabila politika un 
tiesiskais regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa tehnoloģijās; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra, stabila un 
paredzama politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu, avotu un piegādātāju dažādošana un 
energoefektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums ekonomiski izdevīgā veidā
stimulēs vajadzīgos ieguldījumus zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
energosistēmā; uzsver enerģētikas
stratēģijas lielo nozīmi, kura tiecas 
palielināt ES energoapgādes drošību un 
ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra, paredzama, stabila 
un saskaņota politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

Or. sl

Grozījums Nr. 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema emisiju līmeņa 
energosistēmā; uzsver enerģētikas 
stratēģijas lielo nozīmi, kura tiecas 
palielināt ES energoapgādes drošību un 
ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, būs nepieciešami atbilstoši 
grozījumi visā tekstā.)
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Grozījums Nr. 80
Rachida Dati

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais 
regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

4. uzsver, ka skaidra un stabila politika un 
tiesiskais regulējums stimulēs vajadzīgos 
ieguldījumus zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver 
enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, kura 
tiecas palielināt ES energoapgādes drošību 
un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes 
ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzīmē, ka energoavotu cenām un 
funkcionējošiem CO2 emisiju tirgiem ir 
galvenā nozīme, nosakot tirgus 
dalībnieku, tostarp nozares un patērētāju, 
paradumus, un atzīmē, ka pašreizējās ES 
politikas sistēmas nespēja pilnībā 
internalizēt ārējās izmaksas rada 
neilgtspējīgus patēriņa paradumus un 
samazina pārejas ātrumu virzībā uz 
ilgtspējību; aicina politikas sistēmā pēc 
2020. gada balstīties uz „piesārņotājs 
maksā” principu un ilgtermiņa 
noteikumiem, lai nodrošinātu tirgus 
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dalībnieku drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 82
András Gyürk

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzīst, ka enerģētikas infrastruktūras 
projektiem ir raksturīgi lieli sākotnējie 
ieguldījumi un 20–60 gadu darbības 
ilgums; atgādina, ka pašreizējā tirgus vide 
ir ļoti neprognozējama, tāpēc ieguldītāji 
svārstās veikt ieguldījumus enerģētikas 
infrastruktūras attīstībā; uzsver, ka 
jāatbalsta jaunas stratēģijas un 
novatoriski instrumenti, lai veicinātu 
infrastruktūras ieguldījumus, ļaujot ātri 
pielāgoties strauji mainīgajai videi;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzīst Savienības apņemšanos 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 80–95 % līdz 2050. gadam, salīdzinot 
ar 1990. gada līmeņiem; uzsver 
nepieciešamību steidzami rīkoties vietējā, 
reģionālā, valsts, starptautiskā un 
pasaules mērogā, lai pienācīgi veiktu 
uzdevumu ierobežot pasaules mēroga 
zemeslodes virsmas vidējās temperatūras 
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kāpumu līdz mazāk nekā 2 grādiem pēc 
Celsija, lai novērstu turpmākas bīstamas 
klimata pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka ikvienai turpmākajai rīcībai 
enerģētikas jomā jāpiemēro taisnīga 
pienākumu sadale starp dalībvalstīm un 
ka pārmaiņas Eiropas enerģētikas politikā 
nedrīkst negatīvi ietekmēt izaugsmi tajās 
dalībvalstīs, kurās enerģētikas nozare un 
infrastruktūras ir vāji attīstītas;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka ES ir uz pareizā ceļa, lai 
sasniegtu Eiropas 20 % atjaunojamās 
enerģijas mērķi; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka rīcība, lai 
nodrošinātu, ka šī daļa pēc 2020. gada 
atkal ātri nesarūk;

Or. nl
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Grozījums Nr. 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
izpētīt iespējas sasniegt ES 
dekarbonizācijas mērķus, vienlaikus 
nodrošinot energoapgādes drošību un 
saglabājot ekonomikas konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b uzsver, ka politikai un tiesiskajam 
regulējumam jāatbilst siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājuma budžetam, 
kas ļautu pasaules vidējās temperatūras 
palielinājumu saglabāt līmenī zem 2°C, 
salīdzinot ar pirmsrūpniecības laikmeta 
līmeņiem; tāpēc uzsver, ka līdz 
2050. gadam ES ekonomikai jābūt 
pārorientētai uz ekonomiku, kas gandrīz 
pilnībā balstās uz atjaunojamiem 
energoresursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

5. atgādina, ka saskaņā ar Līgumiem
ikvienas dalībvalsts kompetencē ir noteikt 
pašai savu enerģijas avotu struktūru; atzīst, 
ka Enerģētikas ceļvedis 2050. gadam 
papildina dalībvalstu, reģionālos un 
vietējos centienus modernizēt enerģijas 
piegādi; tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas palīdz sasniegt ES mērķus 
klimata jomā, pamatojoties uz ilgtspējīgas 
attīstības, energoapgādes drošības un 
Eiropas ekonomikas konkurētspējas 
principiem, kā arī censties pilnā mērā 
izmantot iespēju rentabli taupīt enerģiju, 
cita starpā liekot lietā pieejamus Savienības 
finanšu instrumentus; atzīst arī saskaņotas 
un attiecīgā gadījumā kopīgas Eiropas 
pieejas lielo nozīmi; tomēr uzsver, ka 
jaunajā politikā jāņem vērā atšķirības 
starp dalībvalstīm, tai jāievieš gudri un 
elastīgi pasākumi, kas pielāgoti katras 
dalībvalsts enerģijas avotu struktūrai un 
iespējām samazināt emisijas, un tā nevar 
ietekmēt Līgumos noteiktās dalībvalstu 
tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
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dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā, nodrošinot, ka valstu politikas 
ir saskaņā ar ES mērķiem un tiesību 
aktiem; mudina dalībvalstis un Komisiju 
arī turpmāk izvēlēties risinājumus, kas 
ekonomiski efektīvā, konkurētspējīgā,
drošā un ilgtspējīgā veidā, pēc iespējas 
mazāk traucējot tirgu, palīdz sasniegt ES 
dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
tādas saskaņotas un attiecīgā gadījumā 
kopīgas Eiropas pieejas lielo nozīmi, kuras 
ietvaros jāatļauj īpaši maza mēroga 
energosistēmu elementi un attiecīgi
nepieciešamais elastīgums;

Or. sl

Grozījums Nr. 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
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pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; uzsver, 
ka elastīgs, novatorisks valsts un privātais 
finansējums un ieguldījumu risinājumi ir 
būtiski jaunu enerģijas avotu attīstīšanā 
un veidošanā; atzīst arī saskaņotas un 
attiecīgā gadījumā kopīgas Eiropas pieejas 
lielo nozīmi;

Or. fi

Grozījums Nr. 91
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, turklāt uzsver ― lai spētu 
sasniegt labi saskaņotu Savienības 
mēroga, savstarpēji saistītu un ilgtspējīgu 
enerģijas pārveidošanu, ES šajā jautājumā 
jābūt ļoti svarīgai nozīmei; mudina 
dalībvalstis un Komisiju arī turpmāk 
izvēlēties risinājumus, kas ekonomiski 
efektīvā, drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz 
sasniegt ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī 
censties pilnā mērā izmantot iespēju 
rentabli taupīt enerģiju, cita starpā liekot 
lietā pieejamus Savienības finanšu 
instrumentus; atzīst arī saskaņotas un 
attiecīgā gadījumā kopīgas Eiropas pieejas 
lielo nozīmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru saskaņā ar ES ilgtermiņa 
enerģētikas un klimata pārmaiņu politiku; 
atzīst, ka Enerģētikas ceļvedis 2050. gadam 
papildina dalībvalstu, reģionālos un 
vietējos centienus dekarbonizēt enerģijas 
piegādi; tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
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centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
Padomes apstiprināto dekarbonizācijas 
mērķi kā globālo centienu daļu, kā arī 
censties pilnā mērā izmantot iespēju 
rentabli taupīt enerģiju, cita starpā liekot 
lietā pieejamus Savienības finanšu 
instrumentus; atzīst arī saskaņotas un 
attiecīgā gadījumā kopīgas Eiropas pieejas 
lielo nozīmi;

Or. pl

Grozījums Nr. 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas no tehnoloģijām 
neatkarīgā, ekonomiski efektīvā, 
uzticamā, drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz 
sasniegt ES dekarbonizācijas mērķi, 
vienlaikus samazinot tirgus traucējumus,
kā arī censties pilnā mērā izmantot iespēju 
rentabli taupīt enerģiju, cita starpā liekot 
lietā pieejamus Savienības finanšu 
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Eiropas pieejas lielo nozīmi; instrumentus; atzīst arī saskaņotas un 
attiecīgā gadījumā kopīgas Eiropas pieejas 
lielo nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

5. atgādina, ka, ja ir ievērots Savienības 
tiesību aktu kopums, ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru (ieskaitot akmeņogļu 
enerģijas un kodolenerģijas izmantošanu 
vides nekaitīgā uz ilgtspējīgā veidā); atzīst, 
ka Enerģētikas ceļvedis 2050. gadam 
papildina dalībvalstu, reģionālos un 
vietējos centienus modernizēt enerģijas 
piegādi; tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

Or. en

Pamatojums

(Scenāriju analīzēs, kas veiktas Komisijas vajadzībām nolūkā atvieglot sagatavošanos 
Enerģētikas ceļvedim 2050. gadam, skaidri norādīts, ka akmeņoglēm arī turpmāk varētu būt 
svarīga nozīme attiecībā uz ilgtspējīgu un drošu energoapgādi nākotnē un ka kodolenerģija 
veicina sistēmas izmaksu un elektroenerģijas cenu samazināšanos.)

Grozījums Nr. 97
Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
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dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas no tehnoloģijām 
neatkarīgā, ekonomiski efektīvā, drošā un 
ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt ES 
dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas no tehnoloģijām 
neatkarīgā, ekonomiski efektīvā, drošā un 
ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt ES 
dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
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Eiropas pieejas lielo nozīmi; Eiropas pieejas lielo nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
pilnā mērā izmantot iespēju rentabli taupīt 
enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus 
Savienības finanšu instrumentus; atzīst arī 
saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas 
Eiropas pieejas lielo nozīmi;

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts 
kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas 
avotu struktūru; atzīst, ka Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam papildina 
dalībvalstu, reģionālos un vietējos 
centienus modernizēt enerģijas piegādi; 
tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem 
mērķiem, un ES lielo nozīmi šajā 
jautājumā; mudina dalībvalstis un 
Komisiju arī turpmāk izvēlēties 
risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt 
ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties 
valsts līmenī pilnā mērā izmantot iespēju 
rentabli taupīt enerģiju, cita starpā liekot 
lietā pieejamus Savienības finanšu 
instrumentus; atzīst arī saskaņotas un 
attiecīgā gadījumā kopīgas Eiropas pieejas 
lielo nozīmi;

Or. de

Grozījums Nr. 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, ka būtisks energoapgādes 
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drošības pīlārs ir ES dalībvalstu 
energosistēmu balstīšana uz to pašu 
enerģijas resursiem un spēju piekļūt tiem; 
tāpēc uzskata, ka šādā ziņā dalībvalstīm 
visracionālāk būtu attīstīt tās 
energotehnoloģijas, kurās tām ir 
potenciāls un pieredze un kuras tām 
nodrošina nepārtrauktu un stabilu 
energoapgādi, tajā pašā laikā ievērojot 
vides un klimata standartus;

Or. pl

Grozījums Nr. 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b norāda, ka plānotās rīcības galvenās 
tendences nevajadzētu vērst uz tādu
lejupēju scenāriju izveidi, kas saistīti ar 
samazināšanas mērķiem, kā tas ir pašlaik, 
bet drīzāk uz tādu rīcības scenāriju 
ieviešanu, kuros ņemti vērā tādi jautājumi 
kā dalībvalstīs esošais potenciāls, 
ekonomiski efektīvu jaunu tehnoloģiju 
izstrādes iespējas un ierosinātās politikas 
ieviešanas globālās sekas, lai tad 
ierosinātu samazināšanas mērķus 
turpmākajiem gadiem (augšupēja pieeja);

Or. pl

Grozījums Nr. 102
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares 
pāreja uz ES mērogu ir tehniski un 
ekonomiski iespējama un pie zināmiem 
pieņēmumiem ilgākā laika posmā varētu 
izmaksāt mazāk nekā pašreizējās politikas 
turpināšana;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 103
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 
uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem 
ilgākā laika posmā varētu izmaksāt mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana;

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, kas liecina, ka enerģētikas 
nozares pāreja uz ES mērogu ir tehniski un 
ekonomiski iespējama un pie zināmiem 
pieņēmumiem ilgākā laika posmā varētu 
izmaksāt mazāk nekā pašreizējās politikas 
turpināšana; tomēr atzīmē ― lai piešķirtu 
secinājumiem ticamību, ceļveža 
pieņēmumi pastāvīgi jāpārskata un, ja 
pierādīta kļūda, jāgroza;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 
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uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem
ilgākā laika posmā varētu izmaksāt mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana;

uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un ilgākā laika posmā varētu 
izmaksāt mazāk nekā pašreizējās politikas 
turpināšana, un jo īpaši, ņemot vērā 
ieguvumus citās nozarēs, piemēram, 
hronisko slimību samazināšanās gaisa 
piesārņojuma samazinājuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 
uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem 
ilgākā laika posmā varētu izmaksāt mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana;

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 
uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem 
ilgākā laika posmā varētu izmaksāt mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana; 
tomēr norāda, ka jāņem vērā valsts 
konteksts, kas katrā dalībvalstī var būtiski 
atšķirties;

Or. pl

Grozījums Nr. 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja
uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem
ilgākā laika posmā varētu izmaksāt mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana;

6. atzinīgi vērtē Enerģētikas ceļvedī 
izdarītos secinājumus, ka enerģētikas 
nozares dekarbonizācija ES mērogā ir 
tehniski un ekonomiski iespējama un 
ilgtermiņā izmaksās mazāk, salīdzinot ar 
scenāriju bez rīcības izmaiņām;
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Or. en

Grozījums Nr. 107
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 
uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem
ilgākā laika posmā varētu izmaksāt mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana;

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 
uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un saskaņā ar Komisijas veikto 
analīzi ilgākā laika posmā izmaksā mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 
uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem
ilgākā laika posmā varētu izmaksāt mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana;

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka pāreja uz ES mērogā 
ilgtspējīgu enerģētikas nozari ir tehniski un 
ekonomiski iespējama un ilgākā laika 
posmā izmaksās mazāk nekā pašreizējās 
politikas turpināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 
uz ES mērogu ir tehniski un ekonomiski 
iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem 
ilgākā laika posmā varētu izmaksāt mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana;

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos 
secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja 
uz ES mērogu būtu tehniski un ekonomiski 
iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem 
ilgākā laika posmā varētu izmaksāt mazāk 
nekā pašreizējās politikas turpināšana;

Or. de

Grozījums Nr. 110
Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pauž nožēlu, ka Komisija Enerģētikas 
ceļvedī 2050. gadam neanalizēja augsta 
atjaunojamo energoresursu īpatsvara un 
energoefektivitātes scenāriju; aicina 
Komisiju īstenot šādu scenāriju 
laikposmam līdz 2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina Komisiju ierosināt sociālo 
ceļvedi, pamatojoties uz pienācīga darba 
un taisnīgas pārejas principiem, kas 
Eiropas institūcijām un dalībvalstīm 
sniegs ieteikumus par enerģētikas 
politikas izvēļu iespējamo sociālo ietekmi 
uz nodarbinātību un mājsaimniecībām ar 
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zemiem ienākumiem; turklāt uzskata par 
svarīgu, ka nākamais stratēģiskais 
enerģētikas pārskats pievērsīsies arī
sociālajai dimensiju un sniegs pārskatu 
par diskusijām un nolīgumiem 
dalībvalstīs starp valsts sektora iestādēm 
un sociālajiem partneriem par to, kā 
īstenoti taisnīgas pārejas principi;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzskata, ka mērķi 2050. gadam nekad 
netiks sasniegti, ja vien ES neuzņemsies 
savas saistības un nepildīs galveno lomu 
pārejas procesā; jo īpaši attiecībā uz 
apjomīgiem projektiem, piemēram, jūras 
vēja projektiem Ziemeļjūrā, kā arī 
attiecībā uz pārrobežu infrastruktūru, kas 
skar vairākas vai visas dalībvalstis, ES 
jāizklāsta prioritārie projekti un 
jādarbojas kā galvenajam ieguldītājam, 
tādējādi piesaistot privātos ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a piekrīt Komisijai, ka attiecībā uz 
2050. gadu saglabāsies tehnoloģiskās 
neskaidrības, tāpēc iesaka stratēģijā 
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galveno nozīmi noteikt elastībai; tāpēc 
aicina Komisiju izvairīties no iestrēgšanas 
efekta un ierosināt satvaru 2030. gadam, 
balstoties uz vienīgo mērķi samazināt CO2
emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a tomēr piekrīt Komisijai, ka ES rīcība 
balstās uz pieņēmumu, ka globālie 
klimata pasākumi ir veikti un būtu 
jāattīsta nevis nošķirti, bet gan ņemot vērā 
starptautiskās tendences, piemēram, 
oglekļa emisiju pārvirzi un negatīvo 
ietekmi uz konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a tomēr piekrīt Komisijai, ka ES rīcība 
balstās uz pieņēmumu, ka globālie 
klimata pasākumi ir veikti un būtu 
jāattīsta nevis nošķirti, bet gan ņemot vērā 
starptautiskās tendences, piemēram, 
oglekļa emisiju pārvirzi un negatīvo 
ietekmi uz konkurētspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a pauž nožēlu, ka Komisija nenāca klajā 
ar scenāriju, kas balstās uz augstu 
energoefektivitāti un augstu atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru kopā, jo tam 
būtu jāuzrāda ļoti pozitīvi rezultāti, 
pamatojoties uz abu rādītāju sinerģiju; 
aicina Komisiju veikt šāda scenārija 
2050. gadam analīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a pauž nožēlu, ka Komisija neiesniedza 
scenāriju, kas balstās gan uz augstu 
efektivitāti, gan uz augstu atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru, uzsverot 
nepieciešamo sinerģiju starp 
atjaunojamiem energoresursiem un 
energoefektivitāti; aicina Komisiju iekļaut 
šādu scenāriju savos modelēšanas 
pasākumos;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Sabine Wils, Marisa Matias
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Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka enerģijas nozares pārejā 
būtu jāievēro saskaņotības princips ar 
Kopienas politiku vides jomā, piemēram, 
Sestās vides rīcības programmas mērķiem 
āra gaisa piesārņojama samazināšanas 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b uzsver, ka, pārveidojot enerģētikas 
jomu, cilvēkiem ir galvenā nozīme; tāpēc 
atzinīgi vērtē sociālās dimensijas 
iekļaušanu Enerģētikas ceļvedī; mudina 
Komisiju turpināt šā jautājuma izstrādi 
un ierosināt pasākumus izglītības un 
pārkvalifikācijas pielāgošanai, uzlabojot 
darbaspēka kvalifikāciju un atbalstot 
nodarbinātību; aicina izpētīt patērētāju 
izmaksas un ieguvumus, īpašu uzmanību 
pievēršot enerģētiskajai nabadzībai un to 
mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem 
aizsardzībai, ko visvairāk skar enerģijas 
cenu palielināšanās; uzsver, ka sociālajā 
dialogā jāiekļauj visa veida patērētāji un 
rūpnieciskie patērētāji un jāveic 
informēšanas kampaņas, lai panāktu 
nepieciešamās paradumu izmaiņas;

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b aicina Komisiju sniegt vairāk 
informācijas par pārejas uz ilgtspējīgu 
energosistēmu ietekmi uz nodarbinātību 
dažādās enerģētikas, rūpniecības un 
pakalpojumu sniegšanas nozarēs, kā arī 
apspriest Enerģētikas ceļveža ietekmi ar 
visvairāk iesaistītajām sociālā dialoga 
komitejām; turklāt aicina Komisiju kopā 
ar sociālajiem partneriem izstrādāt 
konkrētus mehānismus, lai palīdzētu 
nozarēm un darba ņēmējiem, kas 
saskaras ar pāreju, un sniegt Eiropas 
Parlamentam pārskatu par šīm 
diskusijām līdz 2013. gada beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b atzīst, ka, pamatojoties uz 
elektroenerģijas nozīmīguma 
palielināšanos nākotnes energoavotu 
sadalījumā, būs jālieto visi 
elektroenerģijas ražošanas veidi ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni (pārveides 
efektivitāte, atjaunojamie energoresursi, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana un kodolenerģija), lai 
sasniegtu mērķus klimata jomā, 
neapdraudot energoapgādes drošību un 
konkurētspēju;
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Or. en

Grozījums Nr. 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b uzsver, ka novērtējumā par dažādu 
enerģētikas pārejas scenāriju izmaksām 
un ieguvumiem būtu jāietver izmaksas un 
ieguvumi, kas radīsies citās nozarēs, 
piemēram, hronisko kardiovaskulāro un 
elpošanas ceļu slimību samazināšanās 
rādītāji, kas izriet no gaisa piesārņojuma 
samazinājuma;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
6.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.c uzsver, ka priekšnosacījums ceļveža 
sekmīgai īstenošanai ir pilnīgi attīstītas 
pārrobežu enerģētikas infrastruktūras un 
informācijas apmaiņas mehānisma 
nodrošināšana Savienībā; tāpēc uzsver 
nepieciešamību panākt ciešu koordināciju 
starp dalībvalstu politikām, kā arī kopīgu 
rīcību, solidaritāti un pārredzamību ārējās 
enerģētikas politikas, energoapgādes 
drošības un jaunas enerģētikas 
infrastruktūras ieguldījumu jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam;
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

7. atzīmē Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi; atbalsta Komisijas secinājumu, ka
atjaunojamie energoresursi un 
energoefektivitāte ir divas vissvarīgākās 
izdevīgo iespēju izvēles; tomēr pauž dziļu 
nožēlu, ka Komisija neizpētīja apvienoto 
„augsta atjaunojamo energoresursu 
īpatsvara un augstas energoefektivitātes” 
scenāriju, kas veicinātu enerģijas importa 
daudzuma samazināšanos un atbilstu ES 
ilgtermiņa mērķiem klimata jomā; 
uzskata, ka jāizvēlas virziens, lai 
nodrošinātu ieguldījumu drošību; noteikti 
atbalsta ilgtspējīgu un drošu nākotnes
energosistēmu, kurā apvienoti 2. scenārija 
(augsta energoefektivitāte) un 4. scenārija 
(augsts AER īpatsvars) ieguvumi;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
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līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle, lai 
gan veids un apmērs, kādā tās ievieš, var 
pamatīgi ietekmēt izmaksas dalībvalstīm 
un patērētājiem, un tas būtu jāņem vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

7. atzinīgi vērtē Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam izdarītos secinājumus, ka 
atjaunojamo energoresursu, 
energoefektivitātes un enerģētikas 
infrastruktūras pastiprināta izmantošana 
ir izdevīgo iespēju izvēles pasākumi, kas 
jāveic visos analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu 
neatkarīgi no konkrētā veida, nolūkā
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
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līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata ― lai gan atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle, 
veids un apmērs, kādā tās ievieš, var 
pamatīgi ietekmēt izmaksas, un tas būtu
jāņem vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, viedtīkli 
un energoefektivitāte ir izdevīgu iespēju 
izvēle tiktāl, cik to ietekmē tirgus;

Or. sl

Grozījums Nr. 129
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
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pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle, 
tomēr atzīst, ka šī izvēle radīs ievērojamas 
izmaksas;

Or. de

Grozījums Nr. 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES novecojošo enerģētikas 
sistēmu un infrastruktūru, ir līdzīgi, 
neatkarīgi no konkrētā veida, kā panākt 
optimizētu zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam 
izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas 
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jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

jāveic analizētajos scenārijos, lai 
pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir 
līdzīgi, neatkarīgi no konkrētā veida, kā 
panākt zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa energosistēmu līdz 2050. gadam; 
uzskata, ka vietējā atjaunojamā enerģija, 
energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka, pirms Eiropas Savienība 
uzņemas saistības attiecībā uz enerģētikas 
un klimata politiku pēc 2020. gada, 
Komisijai ir jāsagatavo un jāiesniedz 
priekšlikumu ietekmes novērtējumi, tai 
skaitā ietekmes uz atsevišķām dalībvalstīm 
novērtējumi; uzskata, ka ar šādu pieeju 
tiks nodrošināta priekšlikumu atbilstoša 
novērtēšana attiecībā uz atsevišķām 
dalībvalstīm;

Or. pl

Grozījums Nr. 133
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka finanšu krīze būtu 
jāizmanto kā iespēja pārveidot sabiedrības 
attīstības modeli, nodrošinot virzību uz 
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ļoti energoefektīvu ekonomiku, kas 
pilnībā pamatojas uz atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu un spēj 
elastīgi piemēroties klimata pārmaiņām; 
uzsver, ka Komisijai ir jānāk klajā ar 
priekšlikumiem 2030. gada enerģētikas un 
klimata tiesību aktu kopumam, kas 
pamatotos uz pašreizējiem trim pīlāriem, 
t. i., siltumnīcefekta gāzes, atjaunojamie 
energoresursi un energoefektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina ievērot principu „enerģija 
visiem”, tāpēc uzsver, ka īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš mājsaimniecībām ar 
zemiem ienākumiem, kurām būs 
problemātiski tikt galā ar energosistēmas 
pārveidošanu, ja enerģijas cenas 
palielināsies, kā prognozēts; uzskata, ka 
jānosaka konkrēti pasākumi ES, valsts un 
vietējā līmenī, lai novērstu enerģētisko 
nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka, ja tiks pieņemta 
dekarbonizācijas stratēģija, kurā nav 
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ņemta vērā dažu dalībvalstu situācija, 
veidosies milzīgs enerģētiskās nabadzības 
pieaugums, t. i., situācija, kurā vairāk 
nekā 10 % mājsaimniecības budžeta tiek 
iztērēts enerģijai;

Or. pl

Grozījums Nr. 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b atgādina par nenoteiktību, ko rada 
ierobežota analītisko instrumentu, tai 
skaitā ekonometrisko modeļu, kopuma 
piemērošana laikposmā līdz 2050. gadam, 
un jo īpaši par dalībvalstu nespēju piekļūt 
detalizētai informācijai par konkrētu 
ekonometrisko modeļu (piem., PRIMES
modeļa) darbību; uzskata, ka šādā 
ilgtermiņa plānošanā jāapsver vispārējie 
modelēšanas ierobežojumi, jo rezultāti var 
būtiski atšķirties dažādu modeļu 
piemērošanā, lai noteiktu šādas 
prognozes; uzsver, ka Eiropas Komisija, 
sagatavojot ietekmes novērtējumus 
rīcībai, kas izklāstīta tās paziņojumos par 
zemu oglekļa emisiju ekonomiku līdz 
2050. gadam, vienmēr izmanto vienu un 
to pašu nedažādoto modelēšanas 
instrumentu kopumu, un dalībvalstis 
nespēj tos praksē detalizēti novērtēt;

Or. pl

Grozījums Nr. 137
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku
atjaunojamo energoresursu daļu ES
enerģijas avotu struktūrā, proti, aptuveni 
30 % enerģijas bruto galapatēriņā 
2030. gadā;

8. atzīst, ka ievērojami lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars ES enerģijas 
patēriņā pēc 2020. gada, ieskaitot 
2030. gadu, ir ilgtspējīgākas 
energosistēmas priekšnosacījums; tomēr 
atzīmē, ka neviens no scenārijiem, kas 
aplūkoti Komisijas paziņojumā, nav 
pamatots uz atjaunojamo energoresursu 
lielāka īpatsvara un augstākas 
energoefektivitātes pasākumu apvienotu 
palielinājumu, kas ļautu ES līdz 
2050. gadam pāriet uz ekonomiku, kurā 
gandrīz pilnībā izmanto atjaunojamos 
energoresursus; ievērojot nepieciešamību 
nodrošināt ieguldītāju paļāvību, aicina 
enerģētikas un klimata pārmaiņu 
politikas satvarā 2030. gadam ietvert 
vērienīgus mērķus atjaunojamo 
energoresursu, enerģijas ietaupījumu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku 
atjaunojamo energoresursu daļu ES 
enerģijas avotu struktūrā, proti, aptuveni 
30 % enerģijas bruto galapatēriņā 

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgākas energosistēmas 
aspekts; uzsver, ka ir iespējams sasniegt 
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 45 % 
apjomā enerģijas bruto galapatēriņā 
2030. gadā, piemēram, vairāk 
koncentrējoties uz energoefektivitāti un 
nosakot pareizos mērķus, kas radītu 
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2030. gadā; enerģētikas nozares ieguldītājiem 
vajadzīgo skaidrību;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā;

8. atzīst, ka ievērojami lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais nākotnes energosistēmas
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā, kā rezultātā 
atjaunojamo energoresursu īpatsvars 
2050. gadā pārsniegs 55 %; uzsver, ka 
atjaunojamo energoresursu īpatsvara 
palielinājumu līdz 45 % līdz 2030. gadam 
var sasniegt, ja ieguldījumi 
energoefektivitātes jomā tiks veikti laikus 
un pilnībā tiks ņemtas vērā apkures un 
dzesēšanas tehnoloģijas, kurās izmanto 
atjaunojamos energoresursus;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
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galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā;

galvenais ilgtspējīgākas energosistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā; uzskata, ka, 
pārejot uz labāku energoefektivitātes 
politiku, jākoncentrējas uz visu enerģijas 
piegādes un pieprasījuma ķēdi, tostarp 
pārveidi, pārsūtīšanu, sadali un piegādi, 
kā arī uz patēriņu rūpniecībā, būvniecībā 
un mājsaimniecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku 
atjaunojamo energoresursu daļu ES
enerģijas avotu struktūrā, proti, aptuveni
30 % enerģijas bruto galapatēriņā 
2030. gadā;

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars ES enerģijas bruto 
galapatēriņā pēc 2020. gada ir 
ilgtspējīgākas energosistēmas
priekšnosacījums; atzīst ― nosakot 
lielāku atjaunojamo energoresursu daļu ES
enerģijas avotu struktūrā vismaz 30 % 
apjomā enerģijas bruto galapatēriņā 
2030. gadā, enerģētikas nozarei būtu 
nodrošināta nepieciešamā skaidrība par 
ieguldījumiem, vienlaikus ļaujot saņemt 
ievērojamus makroekonomiskos 
ieguvumus;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā;

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgākas energosistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā; tomēr 
pieņem, ka netiks pieņemti papildu 
saistoši mērķi, pirms netiks panākta 
pasaules mēroga vienošanās par emisiju 
samazinājumiem vai kamēr citas lielākās 
ekonomiski attīstītās valstis nebūs 
veikušas simetriskus pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā;

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgākas energosistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā; tomēr 
uzsver, cik nozīmīga ir visa veida 
elektroenerģijas ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni ražošana, lai sasniegtu 
mērķus dekarbonizācijas un klimata 
jomā, neapdraudot energoapgādes 
drošību un konkurētspēju;
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Or. en

Grozījums Nr. 144
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā;

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgākas energosistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā; uzskata, ka 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju jāņem 
vērā atjaunojamās enerģijas avotu 
ietekme uz pieaugošajām enerģijas cenām 
un nozarēm, kas aktīvi izmanto enerģiju, 
visā Eiropas Savienībā;

Or. pl

Grozījums Nr. 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā;

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgākas energosistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā; uzsver 
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augsta atjaunojamo energoresursu 
īpatsvara un energoefektivitātes scenārija 
trūkumu Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam, atbilstoši kuram ES 
energoavotu sadalījumā varētu iekļaut 
lielāku atjaunojamās enerģijas īpatsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā;

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgākas energosistēmas
aspekts, vienlaikus uzsverot, ka tikai ar 
atjaunojamiem energoresursiem vien 
nevar atvieglot dekarbonizācijas procesu 
un tie ir jākombinē ar alternatīviem 
enerģijas avotiem; atzīst, ka visi 
dekarbonizācijas scenāriji, kas aplūkoti 
Komisijas paziņojumā, norāda uz lielāku 
atjaunojamo energoresursu daļu ES
enerģijas avotu struktūrā, proti, aptuveni 
30 % enerģijas bruto galapatēriņā 
2030. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
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galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā;

galvenais ilgtspējīgākas energosistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES mēroga vidējā
enerģijas avotu struktūrā, proti, aptuveni 
30 % enerģijas bruto galapatēriņā 
2030. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir 
galvenais ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas 
aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daļu ES enerģijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas 
bruto galapatēriņā 2030. gadā;

8. atzīst, ka lielāks pārdomātu atjaunojamo 
energoresursu avotu īpatsvars pēc 
2020. gada ir galvenais ilgtspējīgākas 
energosistēmas aspekts; atzīst, ka visi 
dekarbonizācijas scenāriji, kas aplūkoti 
Komisijas paziņojumā, norāda uz lielāku 
atjaunojamo energoresursu daļu ES
enerģijas avotu struktūrā, proti, aptuveni 
30 % enerģijas bruto galapatēriņā 
2030. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atzīst centralizēto liela izmēra sistēmu 
un decentralizēto sistēmu mijiedarbības 
palielināšanos; turklāt uzsver 
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nepieciešamību izstrādāt saskaņotu 
stratēģiju par maza izmēra enerģijas 
ģeneratoru izmantojuma veicināšanu un 
sekmēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2.a apakšvirsraksts (jauns) (aiz 8. punkta)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Energoefektivitāte

Or. en

Grozījums Nr. 151
Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; iesaka 
energoefektivitātes jautājumu iekļaut 
dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam;

Or. sl

Grozījums Nr. 152
Lambert van Nistelrooij
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Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; šajā saistībā iesaka 
energoefektivitātes jautājumu iekļaut 
dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

9. uzsver, ka decentralizētai ražošanai, 
uzlabotai energoefektivitātei un lielākiem 
energoietaupījumiem būs būtiska nozīme 
enerģētikas sistēmas pārveidošanā un ka uz 
2020. gada mērķu sasniegšanu ir balstīts 
turpmākais progress līdz 2050. gadam;
aicina Komisiju turpmākajās aplēsēs 
skaidri ņemt vērā decentralizēto 
ražošanu; aicina Komisiju arī skaidri 
paredzēt finansiālos un tehniskos 
šķēršļus, kas kavē decentralizētas 
ražošanas attīstību dalībvalstīs; šajā 
saistībā iesaka decentralizētas ražošanas 
un energoefektivitātes jautājumu iekļaut 
dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

Or. nl

Grozījums Nr. 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais 
progress līdz 2050. gadam; šajā saistībā
iesaka energoefektivitātes jautājumu
iekļaut dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka 2020. gada mērķu 
sasniegšana ir priekšnosacījums
turpmākajam progresam līdz 
2050. gadam; šajā saistībā iesaka, lai 
dalībvalstis paātrina savus centienus 
pilnībā īstenot un pārsniegt nesen 
pieņemto Energoefektivitātes direktīvu un 
lai Komisija iesniedz vērienīgu politikas 
satvaru energoefektivitātes un enerģijas 
ietaupījumu jomā, ieskaitot mērķus 
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2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; šajā saistībā iesaka 
energoefektivitātes jautājumu iekļaut 
dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
būs būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; tāpēc iesaka 
dalībvalstīm un Eiropas Komisijai 
pastiprināti izmantot valsts līmeņa 
risinājumus un attīstības bankas, kā arī 
veicināt apmaiņu ar labāko praksi; šajā 
saistībā iesaka energoefektivitātes 
jautājumu iekļaut dalībvalstu nacionālajās 
izglītības programmās;

Or. de

Grozījums Nr. 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; šajā saistībā iesaka 
energoefektivitātes jautājumu iekļaut 
dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; uzsver decentralizētas 
enerģijas ražošanas nozīmīgumu, lai 
palielinātu energoefektivitāti; iesaka 
energoefektivitātes jautājumu iekļaut 
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dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; šajā saistībā iesaka
energoefektivitātes jautājumu iekļaut 
dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; šajā saistībā ierosina 
ieviest saistošus energoefektivitātes 
mērķus 2030., 2040. un 2050. gadam; 
iesaka īstenot informatīvās kampaņas un 
energoefektivitātes jautājumu iekļaut 
dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; šajā saistībā iesaka 
energoefektivitātes jautājumu iekļaut 
dalībvalstu nacionālajās izglītības 

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais progress 
līdz 2050. gadam; šajā saistībā iesaka 
energoefektivitātes mērķi 2030. gadam 
ierosināt kā daļu no jaunā klimata un 
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programmās; enerģētikas tiesību aktu kopuma; 

Or. en

Grozījums Nr. 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais 
progress līdz 2050. gadam; šajā saistībā
iesaka energoefektivitātes jautājumu 
iekļaut dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka 2020. gada mērķu 
sasniegšana ir galvenā prioritāte attiecībā 
uz turpmāko progresu līdz 2050. gadam; 
šajā saistībā iesaka energoefektivitātes 
jautājumu iekļaut dalībvalstu nacionālajās 
izglītības programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu 
sasniegšanu ir balstīts turpmākais 
progress līdz 2050. gadam; šajā saistībā
iesaka energoefektivitātes jautājumu 
iekļaut dalībvalstu nacionālajās izglītības 
programmās;

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei 
un lielākiem energoietaupījumiem būs 
būtiska nozīme enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā un ka 2020. gada mērķu 
sasniegšana ir galvenā prioritāte attiecībā 
uz turpmāko progresu līdz 2050. gadam; 
šajā saistībā iesaka energoefektivitātes 
jautājumu iekļaut dalībvalstu nacionālajās 
izglītības programmās;

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a attiecīgi mudina īstenot vairāk 
energoefektivitātes pasākumu, kas 
risinātu enerģētiskās nabadzības 
problēmu, kura galvenokārt koncentrējas 
uz siltumenerģijas patēriņu ES 
sabiedrības grupās; vienlaikus aicina 
analizēt un pārskatīt valstu tiesību aktus, 
kas ir šķērslis energoefektivitātes 
ieguldījumiem/optimizācijai 
siltumenerģijas ražošanas un 
izmantošanas jomā dažās dalībvalstīs 
(nodokļi, publiskais iepirkums, 
siltumenerģijas cenu noteikšana u. c.);

Or. en

Grozījums Nr. 161
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka energoefektivitāte un 
enerģijas ietaupījumi ir visrentablākie 
veidi, kā ES sasniegt pāreju uz 
ekonomiku, kas gandrīz pilnībā balstās uz 
atjaunojamiem energoresursiem, 
vienlaikus sekmējot darba vietu radīšanu, 
inovācijas un fosilā kurināmā un 
kodoldegvielas importa samazinājumu, kā 
arī vispārējās atkarības no importa 
samazinājumu; atgādina, ka ES pašlaik 
tērē apmēram 4 % no sava IKP 
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(EUR 488 miljardi 2011. gadā), importējot 
enerģiju no trešām valstīm; uzsver, ka 
ātra paradigmas maiņa uz atjaunojamiem 
energoresursiem un enerģijas 
ietaupījumiem būtiski ierobežos ES 
ražotāju gūtās peļņas nonākšanu trešo 
valstu minerāleļļas, dabasgāzes, antracītu 
un kodoldegvielas ražotāju rokās, padarot 
ES ekonomiku elastīgāku pret augstajām 
enerģijas cenām un enerģijas un cenu 
svārstībām; iesaka dalībvalstīm iekļaut 
energoefektivitātes mērķus lielākā skaitā 
politikas jomu un sistemātiski analizēt 
tādu galveno nozaru enerģijas 
ietaupījumu iespējas kā būvniecība un 
transports; šajā saistībā uzsver, ka 
visdaudzsološākā darbības joma ir saistīta 
ar esošā ēku kopuma renovāciju, lai 
enerģijas patēriņš šajā nozarē pasaules 
mērogā līdz 2050. gadam samazinātos par 
80 %;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji apliecina, ka energoefektivitāte 
ir galvenais faktors, lai nodrošinātu 
pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, un uzsver, ka 
energoefektivitāte ir svarīgs elements ES 
izaugsmes un konkurētspējas jomā; 
uzsver ― lai sasniegtu dekarbonizācijas 
mērķus 2050. gadam, būtu jāsasniedz 
energoefektivitātes mērķis 2020. gadam 
un jānosaka jauni starpposma mērķi 
2030. gadam; uzskata, ka labāka 
energoefektivitātes politika iekļauj 
koncentrēšanos uz visu enerģijas piegādes 
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un pieprasījuma ķēdi, tostarp pārveidi, 
pārsūtīšanu, sadali un piegādi, kā arī uz 
patēriņu rūpniecībā, būvniecībā un 
mājsaimniecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver nepieciešamību Eiropas, valstu 
un vietējā līmenī veikt integrētu pieeju, 
kas ietver iespējamos ietaupījumus 
attiecībā uz energoapgādi un galapatēriņa 
nozarēm; uzskata, ka pāreja uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni prasa lielāku uzmanību 
pievērst apkures un dzesēšanas sistēmu 
dekarbonizācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b iesaka dalībvalstīm iekļaut 
energoefektivitātes mērķus lielākā skaitā 
politikas jomu un sistemātiski analizēt 
tādu galveno nozaru enerģijas 
ietaupījumu iespējas kā būvniecība un 
transports; šajā saistībā uzsver, ka 
visdaudzsološākā darbības joma ir esošā 
ēku kopuma renovācija, lai enerģijas 
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patēriņš šajā nozarē pasaules mērogā līdz 
2050. gadam samazinātos par 80 %; 
atgādina, ka visām jaunajām ēkām līdz 
2020. gada beigām jābūt gandrīz nulles 
enerģijas ēkām; aicina arī pastiprināt, ātri 
pieņemt un īstenot ekodizaina un 
energomarķējuma pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Francisco Sosa Wagner

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš 
tam, lai palielinātu sabiedrības izpratni, 
kā arī visu profesionālo dalībnieku 
kompetenci energoefektivitātes ieviešanas 
visos posmos (esošā energoefektivitātes 
līmeņa novērtēšana, energoefektivitātes 
risinājumu izstrāde un īstenošana, 
energoefektīva darbība un uzturēšana);

Or. en

Grozījums Nr. 166
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c uzsver, ka svarīgi ir pievērst lielāku 
uzmanību enerģijas patēriņam, lai 
energosistēmas pārveidošana kļūtu par 
realitāti; uzsver nepieciešamību noteikt 
lielāku prioritāti pieprasījuma 
pārvaldībai, lai nodrošinātu, ka 
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tehnoloģiju un sistēmu ieviešana 
galapatērētājiem nodrošina enerģētikas 
pāreju par sabiedrībai pieejamām un 
ilgtspējīgām cenām;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo 
ir pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga esošās 
enerģijas infrastruktūras modernizācija 
un jaunas enerģijas infrastruktūras, tai 
skaitā jaunas, gudras un elastīgas 
infrastruktūras, izveide — iekļaujot tajā 
viedtīklus un viedskaitītājus — un pilnīgi 
integrēta tīklu plānošana, lai cita starpā 
palielinātu zemu oglekļa emisiju enerģijas 
avotu, tai skaitā atjaunojamās enerģijas
avotu, pieejamību, kas pašlaik ES tiek 
tikai plānota; turklāt uzsver steidzamo 
vajadzību izveidot tādus mehānismus, kas 
ļautu ES finansēt kopīgu interešu 
infrastruktūras projektus;

Or. pl

Grozījums Nr. 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra, jo īpaši 
viedtīkli (iekļaujot viedskaitītājus), un 
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— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo 
ir pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai cita 
starpā integrētu visus enerģijas avotus visā 
ES, jo ir pierādīts, ka tas ir nepieciešams; 
atgādina, ka izmaksu ziņā optimālas 
politikas atšķiras atkarībā no 
pieprasījuma modeļa, piegādes iespējām, 
ģeogrāfiskajām īpašībām un ekonomiskā 
konteksta vietējā līmenī; turklāt uzsver 
steidzamo vajadzību izveidot stabilu un 
prognozējamu tiesisko regulējumu, kā arī
tādus mehānismus, kas ļautu ES finansēt 
kopīgu interešu infrastruktūras projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna,
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga gudra 
un elastīga enerģētikas infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus, elastīgu rezerves 
enerģijas ražošanu ar zemām emisijām un 
viedskaitītājus — un pilnīgi integrēta tīklu 
plānošana, lai cita starpā integrētu vietējos 
un attālākos atjaunojamās enerģijas avotus 
visā ES, jo ir pierādīts, ka tas ir 
nepieciešams; turklāt uzsver steidzamo 
vajadzību izveidot tādus mehānismus, kas 
radītu ES mēroga tirgus mehānismus 
elastīgas rezerves enerģijas ražošanai un 
ļautu ES finansēt kopīgu interešu 
infrastruktūras projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson
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Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta Eiropas 
energosistēma, lai cita starpā integrētu ātri 
augošos atjaunojamās enerģijas avotus visā 
ES, kā arī jauni elektroenerģijas 
izmantošanas un uzglabāšanas veidi 
(piemēram, elektriskie transportlīdzekļi); 
turklāt uzsver steidzamo vajadzību izveidot 
tādus mehānismus, kas ļautu ES finansēt 
kopīgu interešu infrastruktūras projektus 
saskaņā ar energoinfrastruktūras 
pamatnostādnēm un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, 
ļaujot iekļaut atsevišķas mikroģenerācijas 
iekārtas un ļaujot iedzīvotājiem atgriezt
pārpalikumu atpakaļ energosistēmā; 
turklāt uzsver steidzamo vajadzību izveidot 
tādus mehānismus, kas ļautu ES finansēt 
kopīgu interešu infrastruktūras projektus;

Or. en
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Grozījums Nr. 172
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES saskaņā ar 
skaidriem, pārredzamiem kritērijiem,
neradot traucējumus konkurencē, finansēt 
kopīgu interešu infrastruktūras projektus;

Or. de

Grozījums Nr. 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un pieprasījuma 
reaģēšanas programmas, kas 
koncentrētas uz enerģijas ietaupījumiem 
un ieguvumiem patērētājiem, — un pilnīgi 
integrēta tīklu plānošana, lai cita starpā 
integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;
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Or. en

Grozījums Nr. 174
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, kā 
arī jauni elektroenerģijas izmantošanas 
veidi (piemēram, elektriskie 
transportlīdzekļi vai 
hibrīdtransportlīdzekļi, kas uzlādējami no 
elektrotīkla), jo ir pierādīts, ka tas ir 
nepieciešams; turklāt uzsver steidzamo 
vajadzību izveidot tādus mehānismus, kas 
ļautu ES finansēt kopīgu interešu 
infrastruktūras projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra — jo īpaši
viedtīkli, viedskaitītāji, enerģijas 
uzglabāšana un CO2 infrastruktūra 
(iekļaujot gan CCS, gan CCU) — un 
pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai cita 
starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
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mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra, elastīga un dinamiska infrastruktūra 
— iekļaujot tajā viedtīklus, viedskaitītājus 
un atbilstošu rezerves energosistēmu —
un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai cita 
starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

Or. sl

Grozījums Nr. 177
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus, 
informācijas pārvaldības līdzekļus un 
„virtuālās spēkstacijas” — un pilnīgi 
integrēta tīklu plānošana, lai cita starpā 
integrētu vietējos un attālākos 
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uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga elektroenerģijas un 
gāzes infrastruktūra — iekļaujot tajā 
viedtīklus un viedskaitītājus — un pilnīgi 
integrēta tīklu plānošana, lai cita starpā 
integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, 
gudra un elastīga infrastruktūra —
iekļaujot tajā viedtīklus un viedskaitītājus 
— un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai 
cita starpā integrētu vietējos un attālākos 
atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir 
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pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES finansēt kopīgu 
interešu infrastruktūras projektus;

pierādīts, ka tas ir nepieciešams; turklāt 
uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus 
mehānismus, kas ļautu ES līdzfinansēt
kopīgu interešu infrastruktūras projektus;

Or. en

Pamatojums

Līdzfinansējums, nevis tikai ES finansējums, nodrošinās projektiem lielāku efektivitāti un 
ilgtspējību.

Grozījums Nr. 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver nepieciešamību veikt tūlītējus 
pasākumus, lai nodrošinātu 
energoapgādes nepārtrauktību, 
palielinātu skaidrību ieguldītājiem un 
samazinātu trūkumus; vilcināšanās ne 
tikai palielinās izmaksas, bet arī aizkavēs 
nepieciešamo tehnoloģiju attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina ES sekmēt apkures un 
dzesēšanas nozares iekļaušanu tās virzībā 
uz energosistēmu ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā;

Or. en
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Grozījums Nr. 182
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b vērš uzmanību uz to, ka miljoniem 
ES pilsoņu cieš no enerģētiskās 
nabadzības, un mudina Komisiju 
paātrināt pāreju uz energoefektīvu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, izmantojot mehānismus,
kas saistīti gan ar piegādi, gan ar 
pieprasījumu, un sekmējot vispārējas 
pārmaiņas enerģijas patēriņa paradumos;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver, cik svarīgs ir augsts 
energoefektivitātes līmenis, lai sasniegtu 
energoapgādes drošību un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājuma mērķi, kā arī 
pozitīvā ietekme uz ES konkurētspēju, 
līderpozīciju rūpniecībā, darba vietu 
radīšanu, enerģētisko neatkarību un 
enerģijas cenām; uzsver nepieciešamību 
sasniegt 20 % energoefektivitātes mērķi 
līdz 2020. gadam un noteikt saistošus 
starpposma mērķus 2030. un 
2040. gadam, lai līdz 2050. gadam 
sasniegtu 40 % mērķi; iesaka, lai ― 
cenšoties palielināt energoefektivitāti ― 
tiktu apsvērti visi pasākumi un piegādes 
un pieprasījuma ķēdes dalībnieki 
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(ieskaitot arī ražošanu, pārveidi, 
pārsūtīšanu, sadali un patēriņu visos 
līmeņos);

Or. en

Grozījums Nr. 184
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina ES apsvērt apkures un 
dzesēšanas nozares pilnīgu iekļaušanu 
virzībā uz energosistēmu ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā; 
atzīmē, ka šī nozare šodien patērē 
aptuveni 45 % no enerģijas galapatēriņa 
Eiropā un ka ir vajadzīga labāka izpratne 
par apkures un dzesēšanas svarīgo nozīmi 
virzībā uz energosistēmām ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni; tāpēc 
aicina Komisiju apkopot nepieciešamos 
datus, kas atspoguļo apkures un 
dzesēšanas avotus un izmantošanas 
veidus, kā arī siltumenerģijas sadali 
dažādām galapatērētāju grupām 
(piemēram, dzīvojamajam, rūpniecības, 
terciārajam sektoram);

Or. en

Grozījums Nr. 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver ― lai sasniegtu pilnīgu ES 
energoapgādes dekarbonizāciju 
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ilgtermiņā, ir jāpanāk ciešāka integrācija 
ar tādām kaimiņvalstīm un reģioniem kā 
Norvēģija, Šveice un Vidusjūras dienvidu 
reģioni; uzsver, ka Eiropa var gūt labumu 
no būtisku atjaunojamās enerģijas avotu 
pilnveidošanas šajos reģionos, lai atbilstu 
gan vietējam pieprasījumam, gan, attīstot 
liela attāluma energosistēmas 
starpsavienojumus, ES pieprasījuma 
ierobežotam procentuālajam daudzumam;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atzīmē, ka ir nepieciešama labāka 
izpratne par apkures un dzesēšanas 
svarīgo nozīmi virzībā uz energosistēmām 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
jo šī nozare pašlaik patērē 45 % no 
enerģijas galapatēriņa Eiropā; aicina 
Komisiju un dalībvalstis piešķirt lielāku 
finansējumu vietējai enerģētikas 
infrastruktūrai, piemēram, centrālajai 
apkurei un dzesēšanai, kas rada efektīvus, 
zema vai nulles oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa risinājumus, kuri aizstās importu 
un enerģijas apmaiņu/transportu Eiropas 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a piekrīt Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam paustajam uzskatam, ka 
steidzami ir jāizvēlas, kādu politikas 
sistēmu ievērot pēc 2020. gada, un 
mudina Eiropas Komisiju, pamatojoties 
uz ceļvedi un turpmākajiem 
paziņojumiem par iekšējo enerģijas tirgu 
un atjaunojamiem energoresursiem, nākt 
klajā ar paziņojumu par saskaņotu 
politikas sistēmu pēc 2030. gada pirms 
Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta 
pašreizējā pilnvaru termiņa beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver nepieciešamību Eiropas, 
valstu un vietējā līmenī veikt integrētu 
pieeju, kas ietver iespējamos ietaupījumus 
attiecībā uz energoapgādi un galapatēriņa 
nozarēm; uzskata, ka pāreja uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni prasa pievērst lielāku 
uzmanību apkures un dzesēšanas 
nozarēm; konstatē arī, ka vietējām 
ieinteresētajām personām jābūt galvenajai 
nozīmei, īstenojot redzējumu par zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni un 
veicinot vietēju, integrēju pieeju attiecībā 
uz enerģiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 189
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver, ka lielāka uzmanība jāpievērš 
enerģijas patēriņam, lai sasniegtu 
enerģētikas jomas dekarbonizāciju; tāpēc 
uzsver nepieciešamību noteikt lielāku 
prioritāti pieprasījuma pārvaldībai, lai 
nodrošinātu tehnoloģiju un sistēmu 
ieviešanu galapatērētājiem, vienlaikus arī 
nodrošinot enerģētikas pāreju par 
pieejamām un ilgtspējīgām cenām 
sabiedrībai kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atzīmē, ka ES un valstu finansiālās 
iespējas kopā ar ES budžeta un 
ieguldījumu politiku ir priekšnosacījums, 
lai izveidotu jaunu enerģētikas 
infrastruktūru Eiropā, vienlaikus 
ievērojot jaunu būvju izmaksas un 
novecojošu iekārtu ekspluatācijas 
pārtraukšanas izmaksas, kā arī attiecīgo 
reģionu vides un sociālo rehabilitāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Vicky Ford, Giles Chichester
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Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzskata, ka turpmāka ar enerģiju 
saistītā pētniecība un izstrāde, paradumu 
maiņa, pieprasījuma pārvaldība un 
enerģijas uzglabāšanas uzlabojumi būtiski 
veicinās energoavotu sadalījuma 
ievērojamu dekarbonizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver, ka ES būtu jābūt stratēģijai 
attiecībā uz lielāko enerģijas patēriņa 
nozari, apkures un dzesēšanas nozari, kas 
rada 40 % primārās enerģijas patēriņa un 
36 % CO2 emisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atzīst, ka mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā ir bijuši sekmīgi, un 
aicina dalībvalstis īstenot stabilu politiku, 
lai atbilstu to 2020. gada mērķiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b piekrīt Komisijai, ka apkures un 
dzesēšanas tehnoloģijas, kurās izmanto 
atjaunojamos energoresursus, ir ļoti 
svarīgas saistībā ar dekarbonizāciju; 
tomēr vērš uzmanību uz ceļvedī pausto 
mānīgo secinājumu, kurā „apkures 
elektrifikācija” uzskatīta par vienkāršu 
risinājumu ES ekonomikas 
dekarbonizācijai; atzīmē, ka viegli 
pieejamiem AER risinājumiem 
(ģeotermālā enerģija, biomasa, tostarp 
bioloģiski noārdāmi atkritumi, saules 
siltumenerģija un 
hidrotermālā/aerotermālā enerģija) 
apvienojumā ar energoefektivitātes 
pasākumiem, ieskaitot koģenerāciju un 
(rūpniecisko) siltuma pārpalikumu 
izmantošanu, ir potenciāls dekarbonizēt 
visu siltumenerģijas pieprasījumu līdz 
2050. gadam rentablākā veidā, vienlaikus 
risinot enerģētiskās nabadzības problēmu, 
kura galvenokārt koncentrējas uz 
siltumenerģijas patēriņu ES sabiedrības 
grupās;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b piekrīt Komisijai, ka apkures un 
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dzesēšanas tehnoloģijas, kurās izmanto 
atjaunojamos energoresursus, ir ļoti 
svarīgas saistībā ar dekarbonizāciju; 
tomēr vērš uzmanību uz ceļvedī pausto 
mānīgo secinājumu, kurā „apkures 
elektrifikācija” uzskatīta par vienkāršu 
risinājumu ES ekonomikas 
dekarbonizācijai; atzīmē, ka viegli 
pieejamiem AER risinājumiem 
(ģeotermālā enerģija, biomasa, tostarp 
bioloģiski noārdāmi atkritumi, saules 
siltumenerģija un 
hidrotermālā/aerotermālā enerģija) 
apvienojumā ar energoefektivitātes 
pasākumiem, ieskaitot koģenerāciju un 
(rūpniecisko) siltuma pārpalikumu 
izmantošanu, ir potenciāls dekarbonizēt 
visu siltumenerģijas pieprasījumu līdz 
2050. gadam rentablākā veidā, vienlaikus 
risinot enerģētiskās nabadzības problēmu, 
kura galvenokārt koncentrējas uz 
siltumenerģijas patēriņu ES sabiedrības 
grupās;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b atzīst, ka kodolenerģiju pašlaik 
izmanto kā svarīgu enerģijas avotu ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni; 
aicina Komisiju panākt sabiedrības 
atzinības uzlabošanos attiecībā uz 
kodolenerģiju, izmantojot jaunāko 
kodoliekārtu noturības testu rezultātus;

Or. en
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Grozījums Nr. 197
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
10.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.c uzsver, ka vietējām ieinteresētajām 
personām ir galvenā nozīme, īstenojot 
patiesi sekmīgu redzējumu par zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni un 
veicinot integrētu pieeju attiecībā uz 
enerģiju, kas ietver iespējamos 
ietaupījumus attiecībā uz energoapgādi 
un galapatēriņa nozarēm; tāpēc aicina 
Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
finansējuma plānošanu un lielāka 
finansējuma piešķiršanu vietējām apkures 
un dzesēšanas infrastruktūrām, kas rada 
efektīvus risinājumus ar zemu un nulles 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, kuri 
aizstās (importēta) fosilā kurināmā 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
10.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.d uzsver nepieciešamību noteikt lielāku 
prioritāti pieprasījuma pārvaldībai, lai 
nodrošinātu tehnoloģiju un sistēmu 
ieviešanu galapatērētājiem, tādējādi 
nodrošinot dekarbonizācijas pāreju par 
sabiedrībai pieejamām un ilgtspējīgām 
cenām; 

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
2.a apakšvirsraksts (jauns) (aiz 10. punkta)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Energoefektivitāte

Or. en

Grozījums Nr. 200
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
2.a apakšvirsraksts (jauns) (aiz 11. punkta)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Energoefektivitāte

Or. en

Grozījums Nr. 201
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
10.e punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Energoefektivitāte
10.e uzsver, ka energoefektivitāte ir 
svarīgs ES izaugsmes un konkurētspējas 
elements; uzsver, ka visi dekarbonizācijas 
scenāriji liecina, ka energoefektivitāte ir 
galvenais faktors, lai nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni; uzskata, 
ka, pārejot uz labāku energoefektivitātes 
politiku, uzsvars jāliek uz visu enerģijas 
piegādes un pieprasījuma ķēdi, tostarp 
pārveidi, pārsūtīšanu, sadali un piegādi, 
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kā arī uz patēriņu rūpniecībā, būvniecībā 
un mājsaimniecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
10.f punkts (jauns) (aiz jaunā apakšvirsraksta „Energoefektivitāte”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.f uzsver, ka energoefektivitāte ir ļoti 
rentabls veids, kā Eiropai sasniegt savus 
mērķus enerģētikas, klimata pārmaiņu un 
ekonomikas jomā; atgādina 
energoefektivitātes milzīgās iespējas 
ierobežot atkarību no importētās enerģijas 
un atsākt ekonomikas attīstību; atzīst, ka 
pāreja uz energoefektīvāku ekonomiku 
paātrinātu arī jaunu tehnoloģisko 
risinājumu izplatīšanos un uzlabotu 
rūpniecības konkurētspēju Savienībā, 
sekmējot ekonomikas izaugsmi un radot 
augstas kvalitātes darba vietas vairākos 
sektoros, kas saistīti ar energoefektivitāti; 
uzskata, ka, pārejot uz labāku 
energoefektivitātes politiku, uzsvars jāliek 
uz visu enerģijas piegādes un 
pieprasījuma ķēdi, tostarp pārveidi, 
pārsūtīšanu, sadali un piegādi, kā arī uz 
patēriņu rūpniecībā, būvniecībā un 
mājsaimniecībās; iesaka dalībvalstīm 
iekļaut energoefektivitātes mērķus lielākā 
skaitā politikas jomu, sistemātiski analizēt 
tādu galveno nozaru enerģijas 
ietaupījumu iespējas kā būvniecība un 
transports un izstrādāt spēcīgus politikas 
ceļvežus, lai sasniegtu šādu iespēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Rezolūcijas priekšlikums
10.g punkts (jauns) (aiz jaunā apakšvirsraksta „Energoefektivitāte”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.g uzsver, ka ES enerģētikas ilgtermiņa 
stratēģijā kā centrālais elements jāņem 
vērā enerģijas izmantošanas 
samazinājums ēkās; atgādina, ka šajā 
saistībā esošās ēkas visās ES valstīs ir 
visdaudzsološākā darbības joma, 
pamatojoties uz to pašreizējiem zemajiem 
energoefektivitātes līmeņiem; atgādina, 
ka šajā nozarē enerģijas taupīšanas 
tehnoloģijas ir labi attīstītas, un lielākie 
šķēršļi, kas aizkavē šīs milzīgās iespējas, 
nav tehniski; mudina dalībvalstis izstrādāt 
valstu ceļvežus, lai nodrošinātu šo iespēju, 
sniedzot savai ekonomikai atbilstošu 
tiesisko un finansiālo satvaru, tostarp 
starpposma politikas pagrieziena punktus; 
uzsver, ka pašreizējais ēku renovācijas 
apjoms ir jāpalielina un ievērojami 
jāpaaugstina renovācijas vidējais apmērs,
lai ļautu ES līdz 2050. gadam samazināt 
esošo ēku enerģijas patēriņu par 80 %, 
salīdzinot ar 2010. gada līmeņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
10.h punkts (jauns) (aiz jaunā apakšvirsraksta „Energoefektivitāte”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.h atzīst, ka nesen pieņemtajā 
Energoefektivitātes direktīvā dalībvalstīm 
prasīts izveidot ilgtermiņa stratēģijas 
valstī esošā sabiedrisko un privāto ēku 
kopuma renovācijas jomā; uzsver, cik 
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svarīgi ir nodrošināt stabilu ES satvaru, 
lai palīdzētu dalībvalstīm veikt iespējami 
vērienīgākus ilgtermiņa plānus;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
10.i punkts (jauns) (aiz apakšvirsraksta „Atjaunojami energoresursi”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.i uzsver, ka, ieguldot enerģētikas 
infrastruktūrā un atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijās šobrīd, var 
izvairīties no daudz lielākiem ilgtermiņa 
ieguldījumiem un „lock-in” jeb 
iestrēgšanas efekta; šajā kontekstā uzsver, 
ka nepieciešams nekavējoties rīkoties, lai 
noteiktu, kāds politikas ietvars 
nepieciešams pēc 2020. gada; aicina 
Eiropas Komisiju pēc iespējas ātrāk izdot 
paziņojumu par saskaņotu un stabilu 
2030. gada politikas ietvaru;

Or. nl

Grozījums Nr. 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, vienlaikus atzīstot 
nepieciešamību pēc 2020. gada turpināt 
diferencētu pieeju starp dalībvalstīm;
mudina dalībvalstis sadarboties, lai 
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visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika,
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

optimizētu atjaunojamo energoresursu 
attīstības efektivitāti; šajā sakarībā uzsver 
Komisijas lielo veicinošo nozīmi; norāda, 
ka ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
izvirzīsies Eiropas energostruktūras centrā, 
kad no to tehnoloģiju izstrādes notiks 
pāreja uz to sērijveida ražošanu un 
izmantošanu, integrējot vietējos un 
attālākus enerģijas avotus, un kad tie kļūs 
konkurētspējīgāki; uzsver, ka atjaunojamo 
energoavotu mainīgā rakstura dēļ ir 
jāmaina arī politika, ņemot vērā tos 
ieguvumus no pārejas uz atjaunojamiem 
energoresursiem, kas radīsies citās 
nozarēs, piemēram, hronisko slimību 
samazināšanas, pamatojoties uz gaisa 
piesārņojuma samazināšanos; uzsver 
vajadzību turpināt konkrētu tehnoloģiju 
atbalsta shēmas, jo piegādes ķēdes 
nodrošina konkurētspēju un fosilā 
kurināmā izraisītie tirgus traucējumi ir 
novērsti;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
lielāki ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; 
uzsver, cik svarīgi ir ieviest mērķus, jo 
juridiski saistošais 20 % mērķis līdz 
2020. gadam jau ir izrādījies sekmīgs un 
šķiet, ka tiks pārsniegts gandrīz visās 
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tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

dalībvalstīs; tāpēc aicina noteikt saistošu 
mērķi 45 % līdz 2030. gadam un 
vērienīgus orientējošos mērķus (70 %) 
2040. gadam un (95 %) 2050. gadam; 
uzsver ES svarīgo veicinošo, koordinējošo 
un finansiālā atbalsta nozīmi; norāda, ka 
ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
izvirzīsies Eiropas energostruktūras centrā, 
kad no to tehnoloģiju izstrādes notiks 
pāreja uz to sērijveida ražošanu un 
izmantošanu, nelielā mērogā, kā arī plašā 
mērogā, integrējot vietējos un attālākus 
enerģijas avotus, un kad tie no subsidētiem 
kļūs par konkurētspējīgiem 
energoresursiem; uzsver, ka atjaunojamo 
energoavotu mainīgā rakstura dēļ ir 
jāmaina arī politika, lai panāktu lielāku 
tirgus integrāciju; uzsver, cik svarīgs ir 
stabils tiesiskais regulējums gan ES, gan 
dalībvalsts līmenī, lai veicinātu 
ieguldījumus, uzsver vajadzību vienkāršot 
administratīvās procedūras un stabilas un 
efektīvas atbalsta shēmas, ko var pielāgot 
laika gaitā un pakāpeniski atcelt, 
pilnveidojot tehnoloģijas un piegādes 
ķēdes un atrisinot tirgus nepilnību 
problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
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visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī 
politika, lai panāktu lielāku tirgus 
integrāciju; uzsver vajadzību, pilnveidojot 
tehnoloģijas un piegādes ķēdes un atrisinot
tirgus nepilnību problēmas, pakāpeniski 
atcelt atbalsta shēmas;

visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
pastiprinātas izmantošanas dēļ ir jāmaina 
arī politika, lai pielāgotu tirgus šai 
realitātei un panāktu lielāku tirgus 
integrāciju, jo īpaši atlīdzinot par 
elastīgumu un pakalpojumiem attiecībā 
uz energosistēmas stabilitāti; uzsver 
vajadzību pielāgot atbalsta shēmas valstu 
tirgu un tehnoloģiju individuālajām 
īpašībām un pakāpeniski atcelt tās, kad
tehnoloģijas un piegādes ķēdes ir 
pilnveidotas un var konkurēt, tirgus 
nepilnību problēmas ir atrisinātas un 
pienācīgi ir ņemti vērā papildu ieguvumi;
uzskata, ka stabilām un uzticamām 
atbalsta shēmām ir galvenā nozīme, lai 
izvairītos no neilgtspējīgas tirgus 
attīstības, vienlaikus atzīstot, ka pēkšņas 
un atpakaļejošas pārmaiņas mazina 
ieguldītāju paļāvību uz nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
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ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī 
politika, lai panāktu lielāku tirgus 
integrāciju; uzsver vajadzību, pilnveidojot 
tehnoloģijas un piegādes ķēdes un atrisinot 
tirgus nepilnību problēmas, pakāpeniski 
atcelt atbalsta shēmas;

ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties 
un pastiprināti izmantot Atjaunojamo 
energoresursu direktīvā noteiktos 
sadarbības mehānismus, lai optimizētu 
atjaunojamu energoavotu attīstības 
izmaksas un nodrošinātu, ka ieguldījumi 
tiek veikti tur, kur tie ir visproduktīvākie 
un efektīgākie, ņemot vērā dalībvalstu 
konkrētos apstākļus; šajā sakarībā uzsver 
Komisijas lielo veicinošo nozīmi un 
atzinīgi vērtē tās apņemšanos izstrādāt 
pamatnostādnes par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu; norāda, ka 
ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
izvirzīsies Eiropas energostruktūras centrā, 
kad no to tehnoloģiju izstrādes notiks 
pāreja uz to sērijveida ražošanu un 
izmantošanu, no neliela mēroga līdz 
plašam mērogam, integrējot vietējos un 
attālākus enerģijas avotus, un kad tie no 
subsidētiem kļūs par konkurētspējīgiem 
energoresursiem; uzsver, ka turpmākie 
pamatnoteikumi jāveido tā, lai tie 
veicinātu atjaunojamo energoavotu
sistēmas un tirgus integrāciju; uzsver 
vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas un 
piegādes ķēdes un atrisinot tirgus nepilnību 
problēmas, pakāpeniski atcelt atbalsta 
shēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 210
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
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ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā 
atjaunojamie energoresursi izvirzīsies 
Eiropas energostruktūras centrā, kad no 
to tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem;
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; uzsver, ka atjaunojamo 
energoavotu mainīgā rakstura dēļ ir 
jāmaina arī politika, lai panāktu lielāku 
tirgus integrāciju; uzsver vajadzību, 
pilnveidojot tehnoloģijas un piegādes 
ķēdes un atrisinot tirgus nepilnību 
problēmas, pakāpeniski atcelt atbalsta 
shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
svarīga pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti, lai samazinātu 
izmaksas; šajā sakarībā uzsver Komisijas 
lielo veicinošo nozīmi; norāda, ka 
ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
izvirzīsies Eiropas energostruktūras centrā, 
kad no to tehnoloģiju izstrādes notiks 
pāreja uz to sērijveida ražošanu un 
izmantošanu, no neliela mēroga līdz 
plašam mērogam, integrējot vietējos un 
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neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

attālākus enerģijas avotus, un kad tie no 
subsidētiem kļūs par konkurētspējīgiem 
energoresursiem; uzsver, ka atjaunojamo 
energoavotu mainīgā rakstura dēļ ir 
jāmaina arī politika un enerģijas tirgus 
struktūra, lai panāktu lielāku tirgus 
integrāciju; aicina novērst tādas tirgus 
nepilnības kā regulētas cenas, tirgus 
koncentrācija un fosilā kurināmā 
subsidēšana un reformēt tirgus, kas 
sākotnēji bija paredzēti tradicionālajām 
pamatslodzes tehnoloģijām, lai pielāgotos 
mainīgajiem atjaunojamiem 
energoresursiem; uzsver vajadzību, 
pilnveidojot tehnoloģijas un piegādes 
ķēdes un atrisinot tirgus nepilnību 
problēmas, pārredzamā veidā pakāpeniski 
atcelt atbalsta shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
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avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas; vērš uzmanību uz
ilgtspējīgā veidā rastajiem bioloģiskās 
atjaunojamās enerģijas avotiem, 
piemēram, koksni, zemu oglekļa emisiju 
sabiedrībā un zemu oglekļa emisiju 
enerģijas ražošanā; uzsver, ka 
decentralizētai atjaunojamās enerģijas 
ražošanai jo īpaši ir būtiska nozīme 
attiecībā uz attīstību un nodarbinātību 
lauku teritorijās;

Or. fi

Grozījums Nr. 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
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avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas; tomēr uzsver, ka 
atpakaļejošām pārmaiņām attiecībā uz 
atbalsta shēmām ir negatīva ietekme gan 
uz ieguldītāju paļāvību, gan arī tādējādi 
palielinās riski, kas saistīti ar AER 
ieguldījumiem un to izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
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lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
tādējādi uzsver, cik svarīgi ir rast optimālo 
risinājumu atjaunojamo energoresursu 
integrācijai, līdzsvarojot energosistēmu ar 
dinamiskām un videi nekaitīgām 
ražošanas tehnoloģijām; uzsver vajadzību, 
pilnveidojot tehnoloģijas un piegādes 
ķēdes un atrisinot tirgus nepilnību 
problēmas, pakāpeniski atcelt atbalsta 
shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi ES tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi, sagatavojot atbilstošas analīzes
par atjaunojamās enerģijas resursiem un 
dalībvalstu potenciālu; norāda, ka 
ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
iegūs lielu nozīmi un izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
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atbalsta shēmas; uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

Or. pl

Grozījums Nr. 216
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis un to 
reģionus sadarboties, lai optimizētu 
atjaunojamu energoavotu attīstības 
izmaksas un nodrošinātu, ka ieguldījumi 
tiek veikti tur, kur tie ir visproduktīvākie 
un efektīgākie, ņemot vērā dalībvalstu 
konkrētos apstākļus; šajā sakarībā uzsver 
Komisijas lielo veicinošo nozīmi; norāda, 
ka ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
izvirzīsies Eiropas energostruktūras centrā, 
kad no to tehnoloģiju izstrādes notiks 
pāreja uz to sērijveida ražošanu un 
izmantošanu, no neliela mēroga līdz 
plašam mērogam, integrējot vietējos un 
attālākus enerģijas avotus, un kad tie no 
subsidētiem kļūs par konkurētspējīgiem 
energoresursiem; uzsver, ka atjaunojamo 
energoavotu mainīgā rakstura dēļ ir 
jāmaina arī politika, lai panāktu lielāku 
tirgus integrāciju; atzīmē, ka nevēlama 
konkurence starp dažādām valstu 
subsidēšanas sistēmām kavē atjaunojamo 
energoresursu attīstību; tādēļ uzsver, ka 
atbalsta shēmām jābūt saskaņotākām 
savā starpā; uzsver vajadzību, pilnveidojot 
tehnoloģijas un piegādes ķēdes un tām 
kļūstot konkurētspējīgām, un atrisinot 
tirgus nepilnību problēmas, pakāpeniski 
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atcelt atbalsta shēmas;

Or. nl

Grozījums Nr. 217
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi ir visproduktīvākie un
efektīgākie, ņemot vērā dalībvalstu 
konkrētos apstākļus; šajā sakarībā uzsver 
Komisijas lielo veicinošo nozīmi; norāda, 
ka ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
izvirzīsies Eiropas energostruktūras centrā, 
kad no to tehnoloģiju izstrādes notiks 
pāreja uz to sērijveida ražošanu un 
izmantošanu, no neliela mēroga līdz 
plašam mērogam, integrējot vietējos un 
attālākus enerģijas avotus, un kad tie no 
subsidētiem kļūs par konkurētspējīgiem 
energoresursiem; uzsver, ka pārdomātos 
tirgos ar augstiem izplatības līmeņiem 
pārdomātu atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību šādos tirgos, pilnveidojot 
tehnoloģijas un piegādes ķēdes un atrisinot 
tirgus nepilnību problēmas, pakāpeniski 
atcelt atbalsta shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Francisco Sosa Wagner
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Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis 
sadarboties, lai optimizētu atjaunojamu 
energoavotu attīstības izmaksas un 
nodrošinātu, ka ieguldījumi tiek veikti tur, 
kur tie ir visproduktīvākie un efektīgākie, 
ņemot vērā dalībvalstu konkrētos 
apstākļus; šajā sakarībā uzsver Komisijas 
lielo veicinošo nozīmi; norāda, ka 
ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
izvirzīsies Eiropas energostruktūras centrā, 
kad no to tehnoloģiju izstrādes notiks 
pāreja uz to sērijveida ražošanu un 
izmantošanu, no neliela mēroga līdz 
plašam mērogam, integrējot vietējos un 
attālākus enerģijas avotus, un kad tie no 
subsidētiem kļūs par konkurētspējīgiem 
energoresursiem; uzsver, ka atjaunojamo 
energoavotu mainīgā rakstura dēļ ir 
jāmaina arī politika, lai panāktu lielāku 
tirgus integrāciju; uzsver vajadzību, 
pilnveidojot tehnoloģijas un piegādes 
ķēdes un atrisinot tirgus nepilnību 
problēmas, pakāpeniski atcelt atbalsta 
shēmas;

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis turpināt 
sadarbību, lai optimizētu atjaunojamu 
energoavotu attīstības izmaksas un 
nodrošinātu, ka ieguldījumi tiek veikti tur, 
kur tie ir visproduktīvākie un efektīgākie, 
ņemot vērā dalībvalstu konkrētos 
apstākļus; šajā sakarībā uzsver Komisijas 
lielo veicinošo nozīmi; norāda, ka 
ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
izvirzīsies Eiropas energostruktūras centrā, 
kad no to tehnoloģiju izstrādes notiks 
pāreja uz to sērijveida ražošanu un 
izmantošanu, no neliela mēroga līdz 
plašam mērogam, integrējot vietējos un 
attālākus enerģijas avotus, un kad tie no 
subsidētiem kļūs par konkurētspējīgiem 
energoresursiem; uzsver, ka atjaunojamo 
energoavotu mainīgā rakstura dēļ ir 
jāmaina arī politika, lai panāktu lielāku 
tirgus daļu; uzsver vajadzību, kad būs 
pilnveidotas tehnoloģijas un piegādes 
ķēdes, atrisinātas tirgus nepilnību 
problēmas un enerģijas tirgi integrēti 
atbilstīgi mainīgo atjaunojamo 
energoresursu raksturam, beidzot
pakāpeniski atcelt atbalsta shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, piemērot atbalsta 
shēmām iepriekš noteiktus termiņus;

Or. sl

Grozījums Nr. 220
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 

11. uzsver, ka atjaunojamo enerģijas avotu 
politika būs galvenā vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
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ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt
atbalsta shēmas;

visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; 
norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem;
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pārtraukt atbalsta 
shēmas;

Or. nl

Grozījums Nr. 221
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi kļūs par Eiropas 
energostruktūras galveno elementu, kad no 
to tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
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neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

Or. ro

Grozījums Nr. 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka 
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi izvirzīsies Eiropas
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja 
atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs 
galvenā pieeja vidējā termiņā un 
ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, 
lai optimizētu atjaunojamu energoavotu 
attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka
ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot 
vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā 
sakarībā uzsver Komisijas lielo veicinošo 
nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie 
energoresursi varētu izvirzīties Eiropas 
energostruktūras centrā, kad no to 
tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja uz to 
sērijveida ražošanu un izmantošanu, no 
neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas 
avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; 
uzsver, ka atjaunojamo energoavotu 
mainīgā rakstura dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; 
uzsver vajadzību, pilnveidojot tehnoloģijas 
un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus 
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nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

nepilnību problēmas, pakāpeniski atcelt 
atbalsta shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver ― lai sasniegtu pilnīgu ES 
energoapgādes dekarbonizāciju 
ilgtermiņā, ir jāpanāk ciešāka integrācija 
ar tādām kaimiņvalstīm un reģioniem kā 
Norvēģija, Šveice un Vidusjūras dienvidu 
reģioni; uzsver, ka Eiropa var gūt labumu 
no būtisku atjaunojamās enerģijas avotu 
pilnveidošanas šajos reģionos, lai atbilstu 
gan vietējam pieprasījumam, gan, attīstot 
liela attāluma energosistēmas 
starpsavienojumus, ES pieprasījuma 
ierobežotam procentuālajam daudzumam; 
atzīmē, ka labāki starpsavienojumi ļaus 
dalībvalstīm eksportēt un importēt 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem energoresursiem, lai 
nodrošinātu drošu energoapgādi un 
līdzsvarotu tādas mainīgas 
elektroenerģijas ražošanu kā vēja 
enerģija; ņemot to vērā, starpsavienojums 
ar Norvēģiju sniedz īpašas priekšrocības 
ES, jo tas nodrošina piekļuvi nozīmīgajām 
Norvēģijas hidroelektrostaciju 
elektroenerģijas akumulēšanas iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver, ka ļoti svarīgi ir panākt drīzu 
politisko skaidrību par sistēmu pēc 
2020. gada, lai nodrošinātu ieguldītāju 
paļāvību, veicinātu enerģētikas inovāciju, 
kurai ir galvenā nozīme, nodrošinot 
dažādu atjaunojamo energoresursu un 
enerģijas ietaupījumu tehnoloģiju 
attīstību, kas ļaus ES līdz 2050. gadam 
pārslēgties uz ekonomiku, kura gandrīz 
pilnībā balstās uz atjaunojamiem 
energoresursiem, un radīs jaunas darba 
vietas; uzskata, ka īpašie mērķi 
atjaunojamo energoresursu jomā ir 
apliecinājuši, ka veicina ekonomikas 
attīstību un starptautisko līderpozīciju 
rūpniecībā pasaules tirgos; tāpēc aicina 
noteikt saistošu 45 % mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā 2030. gadam un 
politikas pagrieziena punktus 2040. un 
2050. gadam 70 % un 95 % minimālajā 
līmenī; 

Or. en

Grozījums Nr. 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a atgādina tādu projektu nozīmi kā 
DESERTEC un atjaunojamo energoavotu 
izmantošanu kaimiņreģionos; uzsver 
projekta „Helios” izredzes tās 
elektroenerģijas transportēšanā, kas 
ražota no atjaunojamiem 
energoresursiem, no 
Dienvidaustrumeiropas uz Viduseiropu, 
kā arī turpmāku vēja enerģijas attīstību 
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Ziemeļjūrā un citos reģionos; uzsver, ka 
iespēja importēt no kaimiņreģioniem 
elektroenerģiju, kas ražota no 
atjaunojamiem energoavotiem, ir 
jāpapildina, veicinot un sekmējot 
atjaunojamo un zemas emisijas 
energoavotu attīstību, piemēram, 
Vidusjūras dienvidu reģionos un 
Ziemeļjūras reģionā, un vairāk 
starpsavienojumu Eiropas tīklos;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Bernd Lange

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a pamatojoties uz Enerģētikas ceļveža 
2050. gadam atziņām, uzsver, ka liela 
nozīme ir laikus panāktai politiskai 
skaidrībai par rīcību pēc 2020. gada; 
ņemot vērā atjaunojamo energoresursu 
stratēģijas ietekmes novērtējuma 
rezultātus, kā arī klimata un enerģētikas 
tiesību aktu kopuma sniegtās atziņas, 
aicina Komisiju izvērtēt rīcības pēc 
2020. gada mērķa sociālās, ekoloģiskās 
un ekonomikas priekšrocības 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī 
veikt dažādu politisko instrumentu 
mijiedarbības rūpīgu analīzi, kas balstīta 
uz stratēģijas „Eiropa 2020”, kā arī ES 
klimata aizsardzības mērķu 2050. gadam 
turpināšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzver, ka ar pašreizējo tehnoloģiju 
stāvokli daudziem atjaunojamās enerģijas 
avotiem šobrīd nav iespējams garantēt 
stabilu energoapgādi, kas rada 
nepieciešamību uzkrāt lietošanai gatavas 
tradicionālās enerģijas avotu rezerves; 
aicina Komisiju šajā sakarā iesniegt 
analīzi par veidiem, kā atjaunojamās 
enerģijas avotus varētu ilgtspējīgi attīstīt, 
un galvenokārt atbalstīt stabilus 
atjaunojamās enerģijas avotus; uzskata, 
ka nestabilāku enerģijas avotu gadījumā 
jāveic analīzes, ņemot vērā rezerves 
enerģijas nodrošināšanas rentabilitāti, un 
jāizstrādā enerģijas glabāšanas 
tehnoloģijas;

Or. pl

Grozījums Nr. 228
Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata, ka cenām ir būtiska nozīme 
ar enerģiju saistītos ieguldījumos un 
enerģijas ražošanā; konstatē, ka dažādās 
dalībvalstīs atjaunojamu energoavotu 
veicināšanas politikā ir gan veiksmes, gan 
neveiksmes; uzskata, ka nesenās 
salīdzinoši augstās fosilā kurināmā cenas 
veicina atjaunojamo energoavotu 
attīstību; tomēr norāda, ka dažās 
dalībvalstīs atjaunojamu energoavotu 
veicināšana, piešķirot tiem finansiālu 
atbalstu, var novest pie augstām enerģijas 
cenām, palielinot enerģētiskās nabadzības 
risku un pastiprinot rūpniecības 
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konkurētspējas zudumu;
(Pārcelts no 31. punkta)

Or. sl

Grozījums Nr. 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver mikroģenerācijas 
nozīmīgumu, lai palielinātu atjaunojamo 
enerģijas īpatsvaru; turklāt uzsver 
mikroģenerācijas nozīmīgumu, lai 
palielinātu energoefektivitāti, nodrošinātu 
energoapgādi un iesaistītu iedzīvotājus 
savas elektroenerģijas izmantošanā un 
cīņā pret klimata pārmaiņām; šajā 
saistībā uzsver nepieciešamību īstenot 
saskaņotu Eiropas stratēģiju 
mikroģenerācjias jomā, kas ietver 
pasākumus enerģētikas infrastruktūras 
modernizācijai, normatīvā sloga 
samazināšanu un labākas prakses 
apmaiņu attiecībā uz nodokļu 
atvieglojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a lai atbalstītu Eiropas konkurētspēju, 
veicinot atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģiju eksportu, aicina dalībvalstis 
un Eiropas Komisiju stiprināt un veicināt 
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atvērta tirgus politiku atjaunojamo 
energoresursu ražojumu jomā, lai 
nodrošinātu visu tirdzniecības šķēršļu ― 
gan tarifu, gan ar tarifiem nesaistītu 
šķēršļu ― novēršanu, ieskaitot vietējās 
satura prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina Eiropas Komisiju novērtēt 
ieguvumus saistībā ar atjaunojamās 
enerģijas jomā noteikto mērķu 
pagarināšanu pēc 2020. gada, ieskaitot 
2030. gadam noteiktos mērķus, jo tādējādi 
rūpniecībai, kurā ES ir sasniegusi
konkurences priekšrocības, varētu 
nodrošināt arī turpmāku skaidrību 
attiecībā uz ieguldījumiem un veicināt ES 
līderpozīcijas tehnoloģiju jomā un 
rūpniecisko novatorismu;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina Eiropas Komisiju novērtēt 
ieguvumus saistībā ar atjaunojamās 
enerģijas jomā noteikto mērķu 
pagarināšanu pēc 2020. gada, jo tādējādi 
rūpniecībai, kurā ES ir panākusi 
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konkurences priekšrocības, varētu 
nodrošināt arī turpmāku skaidrību 
attiecībā uz ieguldījumiem un veicināt ES 
līderpozīcijas tehnoloģiju jomā un 
rūpniecisko novatorismu;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver nepieciešamību nodrošināt 
pietiekami stingru politikas satvaru 
laikposmam pēc 2020. gada attiecībā uz 
tehnoloģijām, kurās izmanto 
atjaunojamos energoresursus, tostarp ES 
mērķi atjaunojamās enerģijas jomā 
2030. gadam, kas nodrošina atjaunojamo 
energoresursu rentablu izmantošanu un 
tirgus integrāciju ES;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver nepieciešamību nodrošināt 
pietiekami stingru politikas satvaru 
laikposmam pēc 2020. gada attiecībā uz 
tehnoloģijām, kurās izmanto 
atjaunojamos energoresursus un kurās 
līdz šim vēl nav sasniegta tīklu 
savienojamība, kas paredzēta nolūkā 
sapludināt un vēlāk pakāpeniski atcelt 
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subsīdijas;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a atzīmē, ka Enerģētikas ceļveža 
scenāriji norāda uz lielāku biodegvielas 
apjomu; uzskata, ka šajā saistībā 
Komisijai jāatbalsta pāreja uz trešās 
paaudzes biodegvielu, kas ražota no 
pārtikas labības atkritumu produktiem, un 
jāparedz līdzīgi nosacījumi importētai 
biodegvielai;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b uzsver, ka dekarbonizācijas 
ilgtermiņa stratēģijas vispārējais mērķis ir 
arī aizstāt fosilā kurināmā importu ar 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 
eksportu; šajā saistībā uzsver, ka Eiropas 
Savienībai un Eiropas Komisijai 
jāatbalsta un jāveicina atvērta tirgus 
politika atjaunojamo energoresursu 
ražojumu un pakalpojumu jomā, lai 
nodrošinātu visu tirdzniecības šķēršļu 
novēršanu, ieskaitot vietējās satura 
prasības;
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Or. en

Grozījums Nr. 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b atzīmē, ka daži atjaunojamās 
enerģijas avoti, piemēram, ģeotermālie, 
var nodrošināt siltumenerģiju un enerģiju 
vietējā mērogā un nepārtraukti; uzskata, 
ka šādi vietējie energoavoti palielina 
enerģētisko neatkarību, jo īpaši izolētu 
iedzīvotāju grupu enerģētisko neatkarību; 
tāpēc uzsver, cik svarīgi ir atbalstīt to 
attīstību, izmantojot pētniecību un izstrādi 
un novatoriskus finanšu instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b uzskata, ka Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam piemērotais ieguldījumu 
modelis sliecas koncentrēt jaunu (AER) 
ieguldījumu īstenošanu galvenokārt pēc 
2030. gada, tādējādi nepietiekami 
novērtējot faktisko ieguldījumu 
nepieciešamību līdz 2030. gadam un 
saasinot risku iesaistīties jaunos augsta 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
ieguldījumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 239
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b lai atbalstītu Eiropas konkurētspēju, 
veicinot atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģiju eksportu, aicina dalībvalstis 
un Eiropas Komisiju stiprināt un veicināt 
atvērta tirgus politiku atjaunojamo 
energoresursu ražojumu jomā, lai 
nodrošinātu visu tirdzniecības šķēršļu 
novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
11.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.c atzīst, ka atjaunojamās enerģijas 
jomā noteiktie mērķi ir bijuši sekmīgi un 
būtu jāpagarina līdz 2030. gadam; aicina 
dalībvalstis turpināt iesākto, lai panāktu 
atbilstību saviem 2020. gada mērķiem; 
pauž bažas par dalībvalstu kraso 
pārmaiņu skaita pieaugumu attiecībā uz 
atbalsta mehānismiem atjaunojamo 
energoresursu jomā, jo īpaši par 
atpakaļejošām pārmaiņām un atbalsta 
iesaldēšanu; aicina Komisiju rūpīgi 
uzraudzīt Direktīvas par atjaunojamiem 
energoresursiem īstenošanu un vajadzības 
gadījumā rīkoties; aicina dalībvalstis 
nodrošināt stabilu satvaru ieguldījumiem 
atjaunojamos energoresursos, tostarp 
stabilas un regulāri pārskatītas atbalsta 
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shēmas un racionalizētas administratīvās 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
11.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.c uzsver, ka ļoti svarīgi ir panākt drīzu 
politisko skaidrību par sistēmu pēc 
2020. gada, lai nodrošinātu ieguldītāju 
paļāvību, veicinātu enerģētikas inovāciju, 
kurai ir galvenā nozīme, nodrošinot 
dažādu tehnoloģiju attīstību, kas ļaus 
ilgtermiņā rentabli dekarbonizēt 
enerģētikas nozari, un radot jaunas darba 
vietas un izaugsmes iespējas, uzskata, ka 
īpašie mērķi atjaunojamo energoresursu 
jomā ir apliecinājuši, ka veicina 
ekonomikas izaugsmi un starptautisko 
līderpozīciju rūpniecībā pasaules tirgos; 
tāpēc aicina Komisiju ierosināt saistošu 
45 % atjaunojamās enerģijas mērķi 
2030. gadam, tostarp novērtējumu par 
ekonomiskajiem, vides un sociālajiem 
ieguvumiem saistībā ar īpašo mērķi 
atjaunojamās enerģijas jomā pēc 
2020. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
11.d punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.d uzsver, ka atjaunojamo 
energoresursu izmantojuma 
palielināšanās dēļ ir jāmaina arī politika, 
lai pielāgotu tirgus šai realitātei un 
panāktu lielāku tirgus integrāciju; uzsver 
vajadzību pielāgot atbalsta shēmas valstu 
tirgu un tehnoloģiju individuālajām 
īpašībām un pakāpeniski atcelt tās, kad 
tehnoloģijas un piegādes ķēdes būs 
pilnveidotas un varēs konkurēt, tirgus 
nepilnību problēmas būs atrisinātas un 
pienācīgi būs ņemti vērā papildu 
ieguvumi; uzskata, ka stabilām un 
uzticamām atbalsta shēmām ir galvenā 
nozīme, lai izvairītos no neilgtspējīgas 
tirgus attīstības, vienlaikus atzīstot, ka 
pēkšņas un atpakaļejošas pārmaiņas 
mazina ieguldītāju paļāvību uz nozari; 
gaida Komisijas pamatnostādnes par 
labāko praksi un pieredzi, īstenojot 
atbalsta shēmas, kas nodrošinās 
stabilitāti, prognozējamību un 
rentabilitāti; aicina Komisiju sniegt 
skaidrus ieteikumus, lai izvairītos no 
pēkšņām un atpakaļejošām pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Rezolūcijas priekšlikums
11.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.d uzsver ― lai gan stabiliem ilgtermiņa 
satvariem atjaunojamo energoresursu 
atbalsta jomā ir galvenā nozīme, lai 
palielinātu ieguldītāju paļāvību un 
tādējādi samazinātu kapitāla izmaksas, 
var paveikt vairāk, lai atvieglotu 
finansējuma pieejamību atjaunojamo 
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energoresursu jomas ieguldītājiem, 
piemēram, paātrinot EIB iesaistīšanos 
atjaunojamo energoresursu finansēšanā, 
izveidojot valstu zaļās ieguldījumu 
bankas, atvieglojot tādu ilgtermiņa 
saistību institūciju iesaistīšanos kā 
pensiju fondi un apdrošināšanas 
uzņēmumi; aicina Komisiju un 
dalībvalstis apsvērt novatoriskus 
atjaunojamo energoresursu finansēšanas 
instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Rezolūcijas priekšlikums
11.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.e atgādina, ka apkure un dzesēšana 
veido apmēram 45 % no ES enerģijas 
galapatēriņa; uzsver tādu apkures un 
dzesēšanas tehnoloģiju nozīmi, kurās 
izmanto atjaunojamos energoresursus, 
attiecībā uz enerģētikas nozares 
dekarbonizāciju; aicina Komisiju izstrādāt 
rīcības plānu apkurei un dzesēšanai, kurā 
izmanto atjaunojamos energoresursus, 
ieverot novērtējumu par ES apkures un 
dzesēšanas pieprasījumu, kā arī labākās 
prakses piemērus par to, kā atbalstīt 
nozari; atzīmē, ka viegli pieejamajiem 
atjaunojamo energoresursu risinājumiem 
(ģeotermālā enerģija, biomasa, tostarp 
bioloģiski noārdāmi atkritumi, saules 
siltumenerģija un 
hidrotermālā/aerotermālā enerģija) 
apvienojumā ar energoefektivitātes 
pasākumiem, ieskaitot koģenerāciju un 
siltuma pārpalikumu izmantošanu, ir 
potenciāls dekarbonizēt visu 
siltumenerģijas pieprasījumu līdz 
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2050. gadam rentablā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
11.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.e uzskata, ka Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam piemērotais modelis balstās 
uz tādiem nedrošiem pieņēmumiem kā 
naftas cenu samazināšanās, kas pasliktina 
uzņēmējdarbības situāciju attiecībā uz 
ieguldījumiem atjaunojamos 
energoresursos un jo īpaši atliek 
prognozētos ieguldījumus atjaunojamo 
energoresursu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
11.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.f uzskata, ka Enerģētikas ceļvedī 
2050. gadam piemērotais ieguldījumu 
modelis sliecas koncentrēt jaunu (AER) 
ieguldījumu īstenošanu galvenokārt pēc 
2030. gada, tādējādi sevišķi nepietiekami 
novērtējot faktisko ieguldījumu 
nepieciešamību līdz 2030. gadam un 
saasinot risku iesaistīties jaunos augsta 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
ieguldījumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 247
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
11.g punkts (jauns) (aiz apakšvirsraksta „Infrastruktūra un iekšējais enerģijas tirgus”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.g atzīmē, ka 2020. gada politikas 
ietvara, ko veido trīs mērķu apvienojums, 
rūpīga pārskatīšana ir īpaši svarīga 
rentabilitātes ziņā, izvēloties turpmāko 
politiku; atzīst, ka jauns saistošs 
atjaunojamās enerģijas mērķis 
2030. gadam dod iespēju aizpildīt 
trūkstošo posmu starp 2020. gada un 
2050. gada politiku; uzsver, ka jebkuram 
atjaunojamās enerģijas mērķim 
jāpapildina klimata jomas mērķis;

Or. nl

Grozījums Nr. 248
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
11.h punkts (jauns) (aiz apakšvirsraksta „Infrastruktūra un iekšējais enerģijas tirgus”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.h uzsver, ka decentralizētas enerģijas 
ražošanai un izmantošanai, ko veic paši 
patērētāji, būs svarīga nozīme nākotnes 
energoapgādē; mudina reģionus un 
pilsētas savā vietējā enerģētikas jomas 
darba programmā pievērst īpašu 
uzmanību šim jautājumam; uzsver 
decentralizētas ražošanas nozīmīgumu 
ilgtspējīgas patērētāju informētības 
veidošanā;

Or. nl


