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Grozījums Nr. 1
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas „Enerģētikas
ceļvedi 2050” un tajā noteikto mērķi 
nodrošināt vienlīdzīgu un vispārēju 
enerģijas pieejamību visiem Eiropas 
iedzīvotājiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas „Enerģētikas 
ceļvedi 2050” un tajā noteikto mērķi 
nodrošināt visiem Eiropas iedzīvotājiem
vienlīdzīgu un vispārēju pieejamību 
ilgtspējīgai energoapgādei;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību līdzsvarot 
saistībā ar klimatu noteikto mērķu 
piemērošanu ar nepieciešamību pēc 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas izaugsmes 
un energoapgādes drošības reģionos; šajā 
sakarībā pauž dziļu nožēlu, ka ceļveža 
pamatā ir tikai ES mēroga attīstības 
varianti un tajā nav apskatīta politikas 
virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām 
dalībvalstīm un to reģioniem;

2. uzsver nepieciešamību līdzsvarot 
saistībā ar klimatu noteikto mērķu 
piemērošanu ar nepieciešamību pēc 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas izaugsmes 
un energoapgādes drošības reģionos; šajā 
sakarībā pauž dziļu nožēlu, ka ceļveža 
pamatā ir tikai ES mēroga attīstības 
varianti un tajā nav apskatīta politikas 
virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām 
dalībvalstīm un to reģioniem; 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
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Grozījums Nr. 3
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību līdzsvarot 
saistībā ar klimatu noteikto mērķu 
piemērošanu ar nepieciešamību pēc 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas izaugsmes 
un energoapgādes drošības reģionos; šajā 
sakarībā pauž dziļu nožēlu, ka ceļveža 
pamatā ir tikai ES mēroga attīstības 
varianti un tajā nav apskatīta politikas 
virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām 
dalībvalstīm un to reģioniem;

2. uzsver, ka saistībā ar klimatu noteikto 
mērķu piemērošanai un nepieciešamībai
pēc ilgtspējīgas un konkurētspējīgas 
izaugsmes un energoapgādes drošības 
reģionos ir jābūt vienā līmenī; šajā 
sakarībā pauž dziļu nožēlu, ka ceļveža 
pamatā ir tikai ES mēroga attīstības 
varianti un tajā nav apskatīta politikas 
virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām 
dalībvalstīm un to reģioniem; stingri 
atbalsta domu iekļaut Komisijas darba 
dokumentā „Reģioni 2020. gadā — ES 
reģionu nākotnes problēmu novērtējums” 
ietvertos secinājumus par to, ka ir svarīgi 
ņemt vērā tālāko reģionu potenciālu 
energoapgādes jomā turpmākajos gados;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību līdzsvarot 
saistībā ar klimatu noteikto mērķu 
piemērošanu ar nepieciešamību pēc 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas izaugsmes 
un energoapgādes drošības reģionos; šajā 
sakarībā pauž dziļu nožēlu, ka ceļveža 
pamatā ir tikai ES mēroga attīstības 
varianti un tajā nav apskatīta politikas 
virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām 
dalībvalstīm un to reģioniem;

2. uzsver nepieciešamību līdzsvarot 
saistībā ar klimatu noteikto mērķu 
piemērošanu ar nepieciešamību pēc 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas izaugsmes 
un energoapgādes drošības reģionos; šajā 
sakarībā pauž dziļu nožēlu, ka ceļveža 
pamatā ir tikai ES mēroga attīstības 
varianti un tajā nav apskatīta politikas 
virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām 
dalībvalstīm un to reģioniem, jo to 
līdzdalībai visos īstenošanas posmos un 
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procedūrās ir svarīga nozīme, lai 
saglabātu teritoriālo kohēziju;

Or. pt

Grozījums Nr. 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību līdzsvarot 
saistībā ar klimatu noteikto mērķu 
piemērošanu ar nepieciešamību pēc 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas izaugsmes 
un energoapgādes drošības reģionos; šajā 
sakarībā pauž dziļu nožēlu, ka ceļveža 
pamatā ir tikai ES mēroga attīstības 
varianti un tajā nav apskatīta politikas 
virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām 
dalībvalstīm un to reģioniem;

2. uzsver nepieciešamību līdzsvarot 
saistībā ar klimatu noteikto mērķu 
piemērošanu ar nepieciešamību pēc 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas izaugsmes 
un energoapgādes drošības reģionos; šajā 
sakarībā pauž dziļu nožēlu, ka ceļveža 
pamatā ir tikai ES mēroga attīstības 
varianti, tajā nav apskatīta politikas 
virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām
dalībvalstīm un to reģioniem un nav ņemti 
vērā īpašie apstākļi vietējā un reģionālā 
līmenī;

Or. ro

Grozījums Nr. 6
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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3. uzsver, ka jebkurai turpmākai rīcībai 
enerģētikas jomā ir jāpiemēro taisnīga 
pienākumu sadale Eiropas reģionu vidū;

3. uzsver, ka jebkurai turpmākai rīcībai 
enerģētikas jomā ir jāpiemēro taisnīga 
pienākumu sadale Eiropas reģionu vidū, 
ņemot vērā to īpašos apstākļus;

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība 
reģioniem, kuros šobrīd galvenais enerģijas 
avots ir akmeņogles, un / vai reģioniem, 
kuros akmeņogļu ražošana un elektrības 
ražošanas ar akmeņogļu izmantošanu ir 
būtiski reģionālās nodarbinātības avoti; 
uzskata, ka būs nepieciešami papildu 
Eiropas Savienības atbalstīti sociālie 
pasākumi, lai „Enerģētikas ceļvedī 2050” 
iekļautos attīstības variantus pieņemtu šo 
reģionu iedzīvotāji;

4. uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība 
reģioniem, kuros galvenais enerģijas avots 
vēl aizvien ir akmeņogles, un/vai
reģioniem, kuros akmeņogļu ražošana un 
elektrības ražošanas ar akmeņogļu 
izmantošanu ir būtiski reģionālās 
nodarbinātības avoti; uzskata, ka ir
nepieciešami papildu Eiropas Savienības 
atbalstīti sociālie pasākumi, lai reģionālie 
darba tirgi spētu pielāgoties videi 
nekaitīgām darbavietām un mācībām un 
lai „Enerģētikas ceļvedī 2050” iekļautos 
attīstības variantus tādējādi pieņemtu šo 
reģionu iedzīvotāji;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība 
reģioniem, kuros šobrīd galvenais enerģijas 
avots ir akmeņogles, un / vai reģioniem, 

4. uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība 
reģioniem, kuros šobrīd galvenais enerģijas 
avots ir akmeņogles, un/vai reģioniem, 
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kuros akmeņogļu ražošana un elektrības 
ražošanas ar akmeņogļu izmantošanu ir 
būtiski reģionālās nodarbinātības avoti; 
uzskata, ka būs nepieciešami papildu 
Eiropas Savienības atbalstīti sociālie 
pasākumi, lai „Enerģētikas ceļvedī 2050” 
iekļautos attīstības variantus pieņemtu šo 
reģionu iedzīvotāji;

kuros akmeņogļu ražošana un elektrības 
ražošanas ar akmeņogļu izmantošanu ir 
būtiski reģionālās nodarbinātības avoti; 
uzskata, ka dalībvalstīm jāveic papildu 
sociālie pasākumi, kurus ES stingri 
atbalsta, lai „Enerģētikas ceļvedī 2050” 
iekļautie attīstības varianti neietekmētu šo 
reģionu iedzīvotājus;

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība 
reģioniem, kuros šobrīd galvenais 
enerģijas avots ir akmeņogles, un / vai
reģioniem, kuros akmeņogļu ražošana un 
elektrības ražošanas ar akmeņogļu 
izmantošanu ir būtiski reģionālās 
nodarbinātības avoti; uzskata, ka būs 
nepieciešami papildu Eiropas Savienības 
atbalstīti sociālie pasākumi, lai 
„Enerģētikas ceļvedī 2050” iekļautos 
attīstības variantus pieņemtu šo reģionu 
iedzīvotāji;

4. uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība 
atjaunīgās enerģijas un energotaupības 
veicināšanai, kā arī tam, lai sasniegtu 
mērķi paaugstināt energoefektivitāti par 
20 % energoefektivitāti līdz 2020. gadam 
un noteiktu saistošus starpposma mērķus 
2030. un 2040. gadam, līdz 2050. gadam 
sasniedzot 40 % mērķi arī tajos reģionos,
kuros galvenais enerģijas avots šobrīd ir 
akmeņogles un/vai kuros notiek 
akmeņogļu ražošana un tiek ražota 
elektroenerģija, izmantojot akmeņogles;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka lielākā daļa no Enerģētikas 
ceļveža attīstības variantiem nebūs 

6. uzsver, ka lielākā daļa no Enerģētikas 
ceļveža attīstības variantiem nebūs 
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realizējami, neattīstot vietējus un 
reģionālus elektrības un gāzes viedas 
sadales tīklus; uzskata, ka papildus 
pārrobežu projektiem, Savienībai ir 
jāpieņem pasākumi, lai atbalstītu vietējo 
tīklu izveidi vai remontu, un jo īpaši 
aizsargāto patērētāju piekļuvi;

realizējami, neattīstot vietējus un 
reģionālus elektrības, gāzes un jo īpaši 
atjaunīgās enerģijas viedas sadales tīklus; 
uzskata, ka papildus pārrobežu projektiem, 
Savienībai ir jāpieņem pasākumi, lai 
atbalstītu vietējo tīklu izveidi vai remontu 
un jo īpaši aizsargāto patērētāju piekļuvi;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka lielākā daļa no Enerģētikas 
ceļveža attīstības variantiem nebūs 
realizējami, neattīstot vietējus un 
reģionālus elektrības un gāzes viedas 
sadales tīklus; uzskata, ka papildus 
pārrobežu projektiem, Savienībai ir 
jāpieņem pasākumi, lai atbalstītu vietējo 
tīklu izveidi vai remontu, un jo īpaši 
aizsargāto patērētāju piekļuvi;

6. uzsver, ka lielākā daļa no Enerģētikas 
ceļveža attīstības variantiem nebūs 
realizējami, ja netiks palielināts 
pārklājums un ja visos Eiropas reģionos 
netiks pilnībā izmantots enerģijas 
decentralizētas ražošanas un 
mikroražošanas potenciāls un viedā 
enerģētikas infrastruktūra;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata — lai nodrošinātu 
energoapgādes drošību, īpaša uzmanība 
būtu jāvelta reģioniem pie ES ārējām 
robežām, atbalstot jaunas enerģētikas 
infrastruktūras tīklu izveidi un attīstību 
sadarbībā ar kaimiņvalstīm;
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Or. ro

Grozījums Nr. 13
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pašreizējā ekonomiskā situācija liek 
pieņemt integrētu pieeju enerģētikas 
jautājumiem, ņemot vērā to ekonomiskos, 
vides un sociālos aspektus. Veicot 
vajadzīgos pasākumus, ir būtiski ņemt 
vērā pozitīvo un negatīvo blakusiedarbību, 
lai nodrošinātu, ka visiem Eiropas
iedzīvotājiem vidējā termiņā un ilgtermiņā 
ir pieejama droša un ilgtspējīga enerģija 
par pieņemamu cenu;

Or. pt

Grozījums Nr. 14
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīmē, ka dažādie ģeogrāfiskie apstākļi 
neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; uzskata, ka katrs 
Eiropas reģions drīkst īstenot individuālu 
plānu, kas pielāgots tā situācijai un 
ekonomikai, attīstot tos enerģijas avotus, 
kas var visefektīvāk panākt „Enerģētikas 
ceļvedī 5050” noteiktos mērķus; tādēļ 
aicina Komisiju pieņemt stratēģiju 
reģionu enerģētiskajai specializācijai; 
uzskata, ka šīs specializācijas rezultātā ES 
ir jāpievēršas Eiropas enerģētikas mērķiem 
ES mērogā, dalībvalstu mērķu vietā.

9. atzīmē, ka dažādie ģeogrāfiskie apstākļi 
neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; uzskata, ka katrs 
Eiropas reģions drīkst īstenot individuālu 
plānu, kas pielāgots tā situācijai un 
ekonomikai, attīstot tos enerģijas avotus, 
kas var visefektīvāk panākt „Enerģētikas 
ceļvedī 2050” noteiktos mērķus; tādēļ 
aicina reģionus izstrādāt un īstenot 
enerģētikas stratēģijas un apsvērt 
enerģētikas iekļaušanu to pētniecības un 
inovācijas stratēģijās viedai
specializācijai; uzskata, ka šīs 
specializācijas rezultātā ES ir jāpievēršas 
Eiropas enerģētikas mērķiem ES mērogā, 



PE497.999v01-00 10/13 AM\916284LV.doc

LV

dalībvalstu mērķu vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Hannu Takkula

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīmē, ka dažādie ģeogrāfiskie apstākļi 
neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; uzskata, ka katrs 
Eiropas reģions drīkst īstenot individuālu 
plānu, kas pielāgots tā situācijai un 
ekonomikai, attīstot tos enerģijas avotus, 
kas var visefektīvāk panākt „Enerģētikas 
ceļvedī 5050” noteiktos mērķus; tādēļ 
aicina Komisiju pieņemt stratēģiju reģionu 
enerģētiskajai specializācijai; uzskata, ka 
šīs specializācijas rezultātā ES ir 
jāpievēršas Eiropas enerģētikas mērķiem 
ES mērogā, dalībvalstu mērķu vietā.

9. atzīmē, ka dažādie ģeogrāfiskie apstākļi 
neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; uzskata, ka katrs 
Eiropas reģions drīkst īstenot individuālu 
plānu, kas pielāgots tā situācijai un 
ekonomikai, attīstot tos enerģijas avotus, 
kas var visefektīvāk panākt „Enerģētikas 
ceļvedī 2050” noteiktos mērķus; atgādina, 
ka atjaunīgās enerģijas ražošanai ir jo 
īpaši būtiska nozīme attiecībā uz attīstību 
un nodarbinātību lauku teritorijās; tādēļ 
aicina Komisiju pieņemt stratēģiju reģionu 
enerģētiskajai specializācijai; uzskata, ka 
šīs specializācijas rezultātā ES ir 
jāpievēršas Eiropas enerģētikas mērķiem 
ES mērogā, dalībvalstu mērķu vietā.

Or. fi

Grozījums Nr. 16
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīmē, ka dažādie ģeogrāfiskie apstākļi 
neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; uzskata, ka katrs 
Eiropas reģions drīkst īstenot individuālu 
plānu, kas pielāgots tā situācijai un 
ekonomikai, attīstot tos enerģijas avotus, 
kas var visefektīvāk panākt „Enerģētikas 

9. atzīmē, ka dažādie ģeogrāfiskie apstākļi 
neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; uzskata, ka katrs 
Eiropas reģions drīkst īstenot individuālu 
plānu, kas pielāgots tā situācijai un 
ekonomikai, attīstot ilgtspējīgus enerģijas 
avotus, ar kuriem var panākt „Enerģētikas 
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ceļvedī 5050” noteiktos mērķus; tādēļ 
aicina Komisiju pieņemt stratēģiju reģionu 
enerģētiskajai specializācijai; uzskata, ka 
šīs specializācijas rezultātā ES ir 
jāpievēršas Eiropas enerģētikas mērķiem 
ES mērogā, dalībvalstu mērķu vietā.

ceļvedī 2050” noteiktos mērķus; tādēļ 
aicina Komisiju pieņemt stratēģiju reģionu 
enerģētiskajai specializācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīmē, ka dažādie ģeogrāfiskie apstākļi 
neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; uzskata, ka katrs 
Eiropas reģions drīkst īstenot individuālu 
plānu, kas pielāgots tā situācijai un 
ekonomikai, attīstot tos enerģijas avotus, 
kas var visefektīvāk panākt „Enerģētikas 
ceļvedī 5050” noteiktos mērķus; tādēļ 
aicina Komisiju pieņemt stratēģiju reģionu 
enerģētiskajai specializācijai; uzskata, ka 
šīs specializācijas rezultātā ES ir 
jāpievēršas Eiropas enerģētikas mērķiem 
ES mērogā, dalībvalstu mērķu vietā.

9. atzīmē, ka dažādie ģeogrāfiskie apstākļi 
neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; neatkarīgi no kopējās 
rīcības kritērijiem uzskata, ka katrs 
Eiropas reģions drīkst īstenot individuālu 
plānu, kas pielāgots tā situācijai un 
ekonomikai, attīstot tos enerģijas avotus, 
kas var visefektīvāk panākt „Enerģētikas 
ceļvedī 2050” noteiktos mērķus; tādēļ 
aicina Komisiju pieņemt stratēģiju reģionu 
enerģētiskajai specializācijai; uzskata, ka 
šīs specializācijas rezultātā ES ir 
jāpievēršas Eiropas enerģētikas mērķiem 
ES mērogā, dalībvalstu mērķu vietā; prasa 
ņemt vērā to reģionu īpatnības, kuros ir 
īpaši ģeogrāfiskie apstākļi, kā noteikts ES 
līgumā.

Or. es

Grozījums Nr. 18
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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9.a pauž nožēlu par to, ka Komisija nav 
īstenojusi ieteikumus, ko pēc salīdzinošās 
izvērtēšanas veikšanas ir sniegusi 
padomdevēju grupa Enerģētikas ceļveža 
2050 jautājumos; aicina Komisiju izdot 
atjauninātu Enerģētikas ceļveža 
redakciju, ņemot vērā ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atgādina, ka ar enerģētiku saistītā 
uzdevuma reģionālo aspektu lielā mērā 
nosaka valstu izvēle attiecībā uz 
energoavotu sadalījumu un enerģētikas 
politiku; norāda, ka atšķirībā no 
perifērijas valstīm Rietumeiropas un 
Ziemeļeiropas valstis ir labāk 
sagatavojušās, lai turpmākajos gados 
risinātu ar enerģētiku saistītos 
uzdevumus; uzsver, ka Eiropas Savienībai 
ir jāveido patiesa kopējā enerģētikas 
politika, kas nodrošinās iekšējā tirgus 
darbību un energoapgādes drošību visos 
reģionos;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b atbalstot vispārēju vienošanos 
attiecībā uz klimata pārmaiņām, pauž 
nožēlu, ka Enerģētikas ceļvedī nav ietverts 
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scenārijs gadījumam, ja šāda vienošanās 
netiek panākta; uzsver oglekļa emisijas 
pārvirzes risku Eiropas smagajā 
rūpniecībā un tā ietekmi uz reģionālo 
attīstību un sociālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu 
par to, kā palielināt atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanas efektivitāti 
ES un tās reģionos, cenšoties izveidot 
visaptverošu ES kopēju atjaunojamo 
enerģijas avotu sistēmu, kas ļautu 
izmantot īpašus atjaunojamo enerģijas 
avotu tipus tajos ES reģionos, kur tie ir 
visrentablākie, un tādējādi samazināt 
elektroenerģijas cenas; uzskata, ka vidējā 
termiņā varētu tikt izveidotas reģionālas 
atjaunojamo enerģijas avotu tirgus 
grupas.

Or. en


