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Grozījums Nr. 1
Adam Szejnfeld

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina — lai risinātu globālas 
enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī;

1. atgādina — lai risinātu ar Eiropas 
enerģētiskās drošības stratēģijas izstrādi 
saistītās problēmas, Eiropas Savienībai ir
jārīkojas arī starptautiskā līmenī;

Or. pl

Grozījums Nr. 2
Jean-Marie Le Pen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina — lai risinātu globālas
enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī;

1. atgādina — lai risinātu Eiropas 
enerģētikas problēmas, īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu 
mērķus un ļautu dalībvalstīm 
turpināt efektīvas un ilgtspējīgas 
valsts rūpniecības politikas 
ieviešanu, ES ir arī jāpārliecinās, vai 
ir iespējams noteikt kārtību Eiropas 
mēroga sadarbībai energoapgādes 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
David Borrelli, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina — lai risinātu globālas 
enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī;

1. atgādina — lai risinātu globālas 
enerģētikas problēmas, saglabātu 
ekonomikas konkurētspēju un īstenotu 
savus enerģētikas un klimata pārmaiņu 
mērķus, ES jārīkojas vienoti arī 
starptautiskā līmenī, jo īpaši izskatot 
iespējas, kas paredzētu ieviest iekšzemes 
atlaižu mehānismus vai pasākumus 
oglekļa cenas pielāgošanai uz robežas, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus ar ES tirdzniecības partneriem 
un konkurentiem, kuri neievēro ES vides 
standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina — lai risinātu globālas 
enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī;

1. atgādina — lai risinātu globālas 
enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES dalībvalstīm ir jāsadarbojas citai ar 
citu starptautiskā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina — lai risinātu globālas 1. atgādina — lai risinātu globālas 
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enerģētikas problēmas un īstenotu savus
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī;

enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī; šajā ziņā atzīmē, ka pašlaik 
enerģētiskās drošības jomā pastāv 
steidzama vajadzība labāk un ciešāk 
sadarboties un koordinēt rīcību starp ES 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina — lai risinātu globālas 
enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī;

1. atgādina — lai risinātu globālas 
enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī; uzsver, ka enerģijas pieprasījuma 
ierobežošana ir efektīvākais līdzeklis, kā 
samazināt ārējo enerģētikas atkarību un 
sasniegt klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina — lai risinātu globālas 
enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī;

1. atgādina — lai risinātu globālas 
enerģētikas problēmas un īstenotu savus 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, 
ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā 
līmenī, enerģētiskās drošības jautājumus, 
ja vien iespējams, risinot starptautiskās 
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tirdzniecības politikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Klaus Buchner

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka ogļūdeņražu 
energoresursu subsīdiju pakāpeniska 
atcelšana, kā tas minēts Kioto protokola 
2. panta 1. punktā, būtu atzinīgi vērtējams 
solis virzībā uz to, lai turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos iekļautu 
enerģētikas sadaļas un tādējādi veicinātu 
Eiropas Savienības spēju dažādot 
starptautiskās apgādes bāzi;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Klaus Buchner

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b ir pārliecināts, ka Eiropas enerģētikas 
ilgtermiņa stratēģija ir jābalsta uz 
efektivitāti, starpsavienojumiem un 
atjaunojamiem energoresursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Jean-Marie Le Pen
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka dalībvalstīm ir galvenā 
atbildība par savas enerģētiskās drošības 
garantēšanu un, to darot, dalībvalstis var 
palīdzēt enerģētisko drošību panākt visā 
Savienībā; tāpēc uzskata, ka Savienībai ir 
jāveicina nacionālā enerģētikas politika, 
vienlaikus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu sekmējot sadarbību šajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 
pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija nodrošinātu 
izmaksu ziņā visiem pieejamu enerģiju un 
stiprinātu valsts kontroli un regulējumu;

2. atkārto, ka enerģija ir nepieciešama 
cilvēku saimnieciskajai darbībai un 
rūpniecības konkurētspējai; tādēļ 
pieprasa, lai ES enerģētikas drošības 
stratēģija visiem nodrošinātu stabilu, drošu 
un paredzamu piekļuvi enerģijai un pēc 
iespējas samazinātu paļaušanos uz vienu 
piegādes maršrutu vai tranzīta punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 2. tādēļ pieprasa, lai ES enerģētikas 
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pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija nodrošinātu 
izmaksu ziņā visiem pieejamu enerģiju un 
stiprinātu valsts kontroli un regulējumu;

drošības stratēģija starptautiskās 
tirdzniecības jomā nodrošinātu izmaksu 
ziņā pieejamu enerģiju gan iedzīvotājiem, 
gan uzņēmumiem; uzsver, ka nolūkā 
sasniegt šo mērķi ir būtiski turpināt 
Eiropas un starptautisko enerģētikas tirgu 
liberalizāciju un starpsavienošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 
pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija nodrošinātu 
izmaksu ziņā visiem pieejamu enerģiju un 
stiprinātu valsts kontroli un regulējumu;

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 
pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija nodrošinātu 
izmaksu ziņā visiem pieejamu enerģiju un 
stiprinātu valsts kontroli un regulējumu 
nolūkā pievērst uzmanību enerģētiskai 
nabadzībai un veicināt pasākumus šīs 
problēmas risināšanai, kas 2012. gadā 
skāra vienu no četriem ES iedzīvotājiem 
jeb 124 miljonus cilvēku, savukārt 
pasaulē vienam no sešiem cilvēkiem 
energoapgāde nav pieejama vispār un 
vienam no trim nav pieejama ilgtspējīga 
energoapgāde;

Or. en

Grozījums Nr. 14
David Borrelli, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 
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pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija nodrošinātu 
izmaksu ziņā visiem pieejamu enerģiju un 
stiprinātu valsts kontroli un regulējumu;

pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija nodrošinātu 
izmaksu ziņā visiem pieejamu enerģiju un 
stiprinātu valsts kontroli un regulējumu; 
vienlaikus lēmumu pieņemšanas procesos 
par galvenajiem enerģētikas 
infrastruktūras objektiem ir jāiesaista 
vietējās tieši ieinteresētās kopienas;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Adam Szejnfeld

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 
pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija 
nodrošinātu izmaksu ziņā visiem 
pieejamu enerģiju un stiprinātu valsts 
kontroli un regulējumu;

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 
pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija nodrošinātu 
izmaksu ziņā visiem pieejamu enerģiju,
proti, lai ES enerģētikas politika atbilstu 
ekonomikas izaugsmes veicināšanas 
politikai nolūkā samazināt nabadzību un 
atstumtību; uzsver, ka lielāka uzmanība ir 
jāpievērš arī valsts kontroles un 
regulējuma stiprināšanai un godīgai 
konkurencei enerģijas tirgū;

Or. pl

Grozījums Nr. 16
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 
pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija nodrošinātu 

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku 
pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES 
enerģētikas drošības stratēģija nodrošinātu 
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izmaksu ziņā visiem pieejamu enerģiju un 
stiprinātu valsts kontroli un regulējumu;

izmaksu un ilgtspējības ziņā visiem 
pieejamu enerģiju un stiprinātu valsts 
kontroli un regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jean-Marie Le Pen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a turklāt uzsver, ka katrai dalībvalstij ir 
savi specifiskie ražošanas, pārvades un 
sadales tīkli, kas tiek pārvaldīti, īstenojot 
savas valsts neatkarīgā sabiedriskā 
dienesta mērķus un valsts rūpniecības 
politiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a prasa panākt lielāku saskaņu starp ES 
tirdzniecības un enerģētikas politiku un 
uzskata, ka ES BTN ir jārada labāka 
piekļuve energoresursu un 
energoproduktu tirgum, gan attiecībā uz 
ilgtermiņa partneriem, gan jauniem un 
turpmākajiem partneriem tādu reģionu 
valstīs kā Centrālāzija, Ziemeļāfrika un 
Amerikas kontinents, kā arī citās valstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Salvatore Cicu

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a prasa īpašu uzmanību pievērst salu 
problēmām, lai veiktu pasākumus, ar 
kuriem līdzsvarot un panākt enerģētisko 
drošību Savienības salu reģionos, kas, 
trūkstot atbilstīgai infrastruktūrai un 
ģeogrāfiskās situācijas dēļ, ir izolēti vai 
nav savienoti ar galvenajiem apgādes 
maršrutiem; 

Or. it

Grozījums Nr. 20
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās enerģētikas sadaļas, ir svarīgi 
instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās
enerģijas;

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina enerģētikas sadaļu iekļaušana
ES brīvās tirdzniecības nolīgumos, ir 
svarīgi instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
tas, ka ar šīm sadaļām ne tikai samazina
atkarību no tādas enerģijas, kas importēta 
no viena avota, bet arī mudina gan 
dažādot piegādes maršrutus, gan ražot uz 
vietas, jo īpaši no mazāk konvencionāliem 
energoresursiem un atjaunojamiem 
energoresursiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 21
Victor Boștinaru
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos
iekļautās enerģētikas sadaļas, ir svarīgi 
instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās enerģijas;

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai; uzskata, ka ES 
tirdzniecības nolīgumos, tostarp TTIP, ir 
jāiekļauj enerģētikas sadaļas un šiem 
nolīgumiem ir jāpalīdz īstenot skaidrās 
vajadzības un mērķi, kas izklāstīti Eiropas 
enerģētikas stratēģijā; uzskata, ka ir 
būtiski samazināt atkarību no importētās 
enerģijas un uzlabot ES enerģētikas 
dažādošanu, lai nepieļautu atkarību no 
viena piegādātāja;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Adam Szejnfeld

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās enerģētikas sadaļas, ir svarīgi 
instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās enerģijas;

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir starptautiskajai tirdzniecībai un 
ka spēcīgas partnerības enerģētikas jomā, 
kuras pastiprina ES tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās enerģētikas sadaļas, ir 
svarīgi instrumenti; ņemot vērā 
starptautisko nolīgumu svarīgumu, šajā 
ziņā īpaša uzmanība ir jāpievērš 
noteikumiem, kurus apspriež sarunās par 
tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un ASV; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās enerģijas 
avotiem un no enerģijas, proti, Eiropas 
enerģētikas stratēģijā ir jāparedz arī 
vietējo — tostarp fosilo — energoresursu 
pienācīga izmantošana;

Or. pl
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Grozījums Nr. 23
David Borrelli, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās enerģētikas sadaļas, ir svarīgi 
instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās enerģijas;

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības atjaunojamo energoresursu un 
energopatēriņa samazināšanas politikas 
jomā, kuras pastiprina ES tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās enerģētikas sadaļas, ir 
svarīgi instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās enerģijas,
un uzskata, ka stratēģisko pamatlīdzekļu 
pārdošana Savienībā, piemēram, gāzes 
tirdzniecības platformas, šo atkarību vēl 
vairāk palielinātu; atgādina arī, cik 
svarīgi ir tas, lai būtu spēcīgi tirdzniecības 
aizsardzības instrumenti nolūkā novērst 
dempinga situāciju un atjaunot godīgu 
konkurenci ar tirdzniecības partneriem 
un konkurentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās enerģētikas sadaļas, ir svarīgi 
instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās 
enerģijas;

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā un jo īpaši 
transatlantiskā tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerība, kuras pastiprina 
ES tirdzniecības nolīgumos iekļautās 
enerģētikas sadaļas, ir svarīgi instrumenti;
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Or. en

Grozījums Nr. 25
Bernd Lange

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās enerģētikas sadaļas, ir svarīgi 
instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās enerģijas;

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās enerģētikas sadaļas, ir svarīgi 
instrumenti, kas ļauj dažādot 
energoavotus, ieviest energoproduktu 
kvalitātes standartus un izstrādāt kopīgus 
standartus attiecībā uz ilgtspējīgu 
enerģijas ražošanu; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās enerģijas, 
jo īpaši palielinot atjaunojamo 
energoresursu un energoefektivitātes 
popularizēšanu; prasa Komisijai sniegt 
dalībvalstīm vislabāko iespējamo tehnisko 
atbalstu, lai nodrošinātu ES 
energoefektivitātes jomas tiesību aktu 
drīzu un pienācīgu īstenošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās enerģētikas sadaļas, ir svarīgi 

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela 
nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas 
partnerības enerģētikas jomā, kuras 
pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās enerģētikas sadaļas, ir svarīgi 
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instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās enerģijas;

instrumenti; uzskata, ka ir būtiski 
samazināt atkarību no importētās enerģijas; 
norāda — ja ES ir negatīva tirdzniecības 
bilance, tas galvenokārt ir tādēļ, ka fosilās 
degvielas importa izmaksas, jo īpaši tad, 
ja euro, salīdzinot ar ASV dolāru, ir 
zemāka valūtas maiņas likme, jo naftas 
un gāzes līgumos kā valūtu parasti 
izmanto ASV dolāru;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju Transatlantiskās 
tirdzniecības un ieguldījumu partnerības 
nolīgumā iekļaut īpašu sadaļu par 
enerģētiku;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Victor Boștinaru

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka Eiropas tirdzniecības 
politika ir cieši jāsaskaņo ar enerģētikas 
politiku, ārpolitiku un KDAP, lai Eiropas 
enerģētikas stratēģija būtu efektīva un 
labāk atbilstu mūsu ārējai darbībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Bernd Lange

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka pirmie pasākumi 
sadarbībai energoefektivitātes un 
energomarķējuma jomā jau ir iekļauti 
tirdzniecības nolīgumos (piemēram, 
„Energy Star” marķējums ASV); prasa 
nākotnē šādus centienus palielināt;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka augsto un vienveidīgo 
atkarību no gāzes importa var mazināt, 
atbalstot decentralizētu, kopienā balstītu 
siltuma un enerģijas koģenerāciju, kas 
nostiprina vērtības ķēdes dažādos ES 
reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Klaus Buchner

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka iekšējā energopatēriņa 
samazinājums un energoefektivitātes 
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palielināšana ir būtiski pasākumi ne tikai 
nolūkā sniegt ilgtspējīgu ieguldījumu ES 
starptautisko saistību pildīšanā, jo īpaši 
saistībā ar darbu pēc TAM 15 procesa, ES 
starptautiskās tirdzniecības programmā 
ieviešot attiecīgos elementus, bet arī viens 
no būtiskākajiem veidiem kā samazināt 
atkarību no enerģijas importa. Turklāt 
atzīmē, ka tirdzniecības nolīgumi nav 
domāti tam, lai palielinātu atkarību no 
ārvalstu energoražotājiem, bet gan 
dažādotu Eiropas energoresursu 
struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 32
David Borrelli, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a gāzes piegādes avotu un maršrutu 
dažādošana noteikti ir lietderīga 
stratēģija, ar ko sadalīt riskus, taču tā 
nevar šos riskus novērst. Turklāt strīdīgs 
ir jautājums par to, cik stabila var būt 
gāzes piegādes dažādošana no 
enerģētiskās drošības viedokļa. Patiesībā 
tā būs mazāk stabila nekā tāda stratēģija, 
kas orientēta uz energoefektivitātes 
centieniem un atjaunojamo 
energoresursu iekšzemes ražošanu. Tāpēc 
ir jāveicina atsevišķas enerģētiskās 
izglītošanas programmas, lai samazinātu 
enerģijas izšķiešanu un optimizētu tās 
patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Costas Mavrides
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka, veicinot vietējo 
konvencionālo naftas un gāzes resursu 
izpēti Eiropas Savienībā, kas pilnībā 
atbilstu ES acquis, gan tradicionālajās 
ieguves vietās (piemēram, Ziemeļjūrā), 
gan jaunatklātajās vietās (piemēram, 
Vidusjūras austrumdaļā, Melnajā jūrā), 
tiks samazināta ES atkarība no ārējiem 
piegādātājiem un tranzīta valstīm, kā arī 
uzlabota ES enerģētiskā drošība; šajā ziņā 
Eiropas Savienībai tās teritorijā 
jaunatklātie energoavoti ir jāuzskata par 
prioritāri un jāizmanto iespējas, ko rada 
Vidusjūras austrumdaļā uzietie 
energoresursi, jo īpaši nolūkā izveidot 
Vidusjūras gāzes mezglu koridorā, kas 
Vidusjūras dienvidaustrumu reģionu 
savieno ar Eiropu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Klaus Buchner

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atgādina, ka ar trešām valstīm 
noslēgtajiem tirdzniecības nolīgumiem ir 
jāatbilst ES iekšpolitikai un nostājai 
attiecībā uz atsevišķu tādu energoresursu 
kā naftas smiltis un slānekļa gāze ieguves 
metodēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka Transatlantiskās 
tirdzniecības un ieguldījumu partnerības 
nolīguma (TTIP) paplašināšana, iekļaujot 
enerģijas tirdzniecību, būtu liels 
ieguldījums piegādes dažādošanas 
procesā, ļaujot patērētājiem gūt 
priekšrocības no to stabilo enerģijas cenu 
nemainīguma, par kādām panākta 
vienošanās starp Amerikas un Eiropas 
tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka, samazinot atkarību no 
viena piegādātāja, nav jāpalielina 
atkarība no cita piegādātāja, jo īpaši 
attiecībā uz sašķidrinātu gāzi; atgādina, 
ka lielpatēriņa hidropārrāvumu metode ir 
tehnoloģija, ko vairums Eiropas 
iedzīvotāju ir noraidījis;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzskata, ka līdz ar ES un ASV 
sašķidrinātās dabasgāzes tirdzniecību ES 
gāzes tirgus pilnībā tiktu integrēts 
globālajā tirgū un ievērojami sekmētu 
iekšējā enerģijas tirgus izveides
pabeigšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka ar enerģētikas drošību 
saistītajos infrastruktūras projektos 
pilnībā ir jāievēro to vietējo kopienu 
demokrātiskās vēlmes un līdzdalība, kuru 
teritorijā notiek plānošana un būvniecība;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Klaus Buchner

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka transatlantiskā tirdzniecības 
un ieguldījumu partnerība, par kuru 
pašlaik notiek sarunas, var ievērojami 
apdraudēt Eiropas enerģētisko drošību, jo 
var tikt bremzēta enerģētikas politikas 
ieviešana dēļ tā, ka iejaucas starptautiskas 
šķīrējtiesas un tiek noteikti regulatīvi 
sadarbības noteikumi dalībvalstu līmenī; 
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uzskata, ka var mazināties Eiropas 
Savienības spēja vest neatkarīgu 
enerģētikas politiku, kas savukārt 
apdraud enerģētisko drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d mudina Komisiju Vidusjūras 
austrumdaļas un Kaspijas jūras reģionu 
uzskatīt par nozīmīgu jautājumu, kas 
jāizskata tās enerģētikas diplomātijā, 
ņemot vērā enerģijas tirdzniecības 
iespējas un pieejamos resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Costas Mavrides

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis padziļināt sadarbību 
attiecībā uz informācijas apmaiņas 
mehānismu, ar trešām valstīm slēdzot 
starpvaldību nolīgumus enerģētikas jomā, 
lai uzlabotu pārredzamību un rīkotos 
vienoti, tā palielinot savu ietekmi sarunās 
ar trešām valstīm;

4. aicina dalībvalstis izpētīt iespēju 
palielināt sadarbību attiecībā uz 
informācijas apmaiņas mehānismu, ar 
trešām valstīm slēdzot starpvaldību
nolīgumus enerģētikas jomā, lai uzlabotu 
pārredzamību un rīkotos vienoti, tā 
palielinot savu ietekmi sarunās ar trešām 
valstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis padziļināt sadarbību 
attiecībā uz informācijas apmaiņas 
mehānismu, ar trešām valstīm slēdzot 
starpvaldību nolīgumus enerģētikas jomā, 
lai uzlabotu pārredzamību un rīkotos 
vienoti, tā palielinot savu ietekmi sarunās 
ar trešām valstīm;

4. aicina dalībvalstis padziļināt sadarbību 
attiecībā uz informācijas apmaiņas 
mehānismu, ar trešām valstīm slēdzot 
starpvaldību nolīgumus enerģētikas jomā, 
lai uzlabotu pārredzamību un vajadzības 
gadījumā izmantotu savu ietekmi sarunās 
ar trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Bernd Lange

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis padziļināt sadarbību 
attiecībā uz informācijas apmaiņas 
mehānismu, ar trešām valstīm slēdzot 
starpvaldību nolīgumus enerģētikas jomā, 
lai uzlabotu pārredzamību un rīkotos 
vienoti, tā palielinot savu ietekmi sarunās 
ar trešām valstīm;

4. aicina dalībvalstis padziļināt sadarbību 
attiecībā uz informācijas apmaiņas 
mehānismu, ar trešām valstīm slēdzot 
starpvaldību nolīgumus enerģētikas jomā, 
lai uzlabotu pārredzamību un rīkotos 
vienoti, tā palielinot savu ietekmi sarunās 
ar trešām valstīm; aicina Komisiju 
drīzumā iesniegt priekšlikumu par 
saistošu ex ante novērtējumu nolīgumam, 
kurā ņemtu vērā ietekmi uz ES iekšējo 
enerģijas tirgu, ievērotu atbilstību ES 
tiesību aktiem, sekmētu Eiropas 
energoapgādes kopējās drošības 
nostiprināšanu un garantētu Komisijas 
obligātu piedalīšanos sarunās par 
enerģētikas nolīgumiem, kurus noslēdz ar 
trešām valstīm; prasa Komisijai 
enerģētikas nolīgumiem, kurus noslēdz ar 
ārpussavienības valstīm, izstrādāt 
standartus, kas veicina ES interešu 
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ievērošanu; lai veicinātu demokrātiju un 
pārredzamību, prasa Komisijai regulāri 
informēt Parlamentu par enerģētikas 
nolīgumiem starp ES un ārpussavienības 
valstīm;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Adam Szejnfeld

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis padziļināt sadarbību 
attiecībā uz informācijas apmaiņas 
mehānismu, ar trešām valstīm slēdzot 
starpvaldību nolīgumus enerģētikas jomā, 
lai uzlabotu pārredzamību un rīkotos 
vienoti, tā palielinot savu ietekmi sarunās 
ar trešām valstīm;

4. aicina dalībvalstis padziļināt sadarbību 
attiecībā uz informācijas apmaiņas 
mehānismu, ar trešām valstīm slēdzot 
starpvaldību nolīgumus enerģētikas jomā, 
lai saskaņā ar Komisijas enerģētikas 
savienības izveides stratēģiju uzlabotu 
pārredzamību un rīkotos vienoti, tā 
palielinot savu ietekmi sarunās ar trešām 
valstīm; uzskata, ka šajā ziņā ir jāapsver 
iespēja, ka nākotnē dalībvalstis varētu 
ieviest energoavotu kolektīvā iepirkuma 
mehānismu;

Or. pl

Grozījums Nr. 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju noteikt, kādas iespējas 
ir pieejamas, lai dalībvalstu vārdā vestu 
kopīgas sarunas par enerģētikas 
nolīgumiem ar ārējiem piegādātājiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Bernd Lange

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka enerģētikas nolīgumos 
vienmēr ir jāuzsver savstarpības princips 
un jāievēro kvalitātes standarti un 
atbilstība tiesiskā regulējuma 
nosacījumiem; paturot prātā ES kopīgo 
iekšējo enerģijas tirgu, prasa enerģētikas 
nolīgumus izskatīt parastajā 
likumdošanas procedūrā, lai garantētu 
demokrātiju, pārredzamību un atbilstību 
ES tiesībām;

Or. de

Grozījums Nr. 47
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir būtiski panākt, lai 
dalībvalstis un reģioni nebūtu izolēti no 
Eiropas gāzes un elektroenerģijas tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Costas Mavrides

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

4.a atzīmē, ka pēc dalībvalsts 
pieprasījuma Komisija kā novērotāja 
varētu piedalīties sarunās par 
starpvaldību nolīgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 
starp valstīm un samazināt tirgus 
neefektivitāti, jo šie abi faktori neļauj gūt 
labumu no tirdzniecības; uzsver, ka saistībā 
ar enerģiju un izejvielām ir nepieciešams 
atbalstīt demokrātiskas globālas 
pārvaldības struktūras;

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
uzdevums ir mazināt nenoteiktību, kas 
rada spriedzi starp valstīm, un samazināt 
tirgus neefektivitāti, kas neļauj gūt labumu 
no tirdzniecības; tāpēc uzsver, ka saistībā 
ar izejvielām ir jāatbalsta demokrātiskas 
globālas pārvaldības struktūras, lai 
mazinātu starptautisko spriedzi šajā jomā, 
uzsvaru liekot uz iespēju resursbagātām 
valstīm ES un ārpus tās gūt pienācīgus 
ieņēmumus, ar ko atbalstīt savas valsts 
ekonomikas attīstību un nabadzības 
izskaušanas stratēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Adam Szejnfeld

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 
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starp valstīm un samazināt tirgus 
neefektivitāti, jo šie abi faktori neļauj gūt
labumu no tirdzniecības; uzsver, ka 
saistībā ar enerģiju un izejvielām ir 
nepieciešams atbalstīt demokrātiskas 
globālas pārvaldības struktūras;

starp valstīm un saskaņot tirgus 
mehānismus, lai efektīvi veidotu globālo 
enerģijas tirgu un no tirdzniecības gūto
labumu sniegtu visiem tirgus 
dalībniekiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 51
Victor Boștinaru

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 
starp valstīm un samazināt tirgus 
neefektivitāti, jo šie abi faktori neļauj gūt 
labumu no tirdzniecības; uzsver, ka saistībā 
ar enerģiju un izejvielām ir nepieciešams 
atbalstīt demokrātiskas globālas 
pārvaldības struktūras;

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 
starp valstīm un samazināt tirgus 
neefektivitāti, jo šie faktori neļauj gūt 
labumu no tirdzniecības; uzsver, ka saistībā 
ar enerģiju un izejvielām ir nepieciešams 
atbalstīt demokrātiskas globālas 
pārvaldības struktūras un noteikt skaidras 
un efektīvas pienākumu un sankciju 
klauzulas, lai energoapgādi netraucētu, 
piemēram, politiskie notikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 
starp valstīm un samazināt tirgus 
neefektivitāti, jo šie abi faktori neļauj gūt 
labumu no tirdzniecības; uzsver, ka saistībā 

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 
starp valstīm un samazināt tirgus 
neefektivitāti, jo šie abi faktori neļauj gūt 
labumu no tirdzniecības; uzsver, ka saistībā 
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ar enerģiju un izejvielām ir nepieciešams 
atbalstīt demokrātiskas globālas 
pārvaldības struktūras;

ar enerģijas tirdzniecību ir nepieciešams 
atbalstīt globālas pārvaldības struktūras un 
ieviest starptautiskus noteikumus, lai 
mazinātu starptautisko spriedzi un 
uzlabotu tiesisko stabilitāti šajā jomā, un 
atzinīgi vērtē Starptautiskā enerģētikas 
foruma darbu, taču uzskata, ka Pasaules 
Tirdzniecības organizācijai (PTO) būtu 
jāuzņemas lielāka un ilgtermiņa loma, lai 
nodrošinātu tirgus pārredzamību un tirgū 
samazinātu pārkāpumus un 
manipulāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jean-Marie Le Pen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 
starp valstīm un samazināt tirgus 
neefektivitāti, jo šie abi faktori neļauj gūt 
labumu no tirdzniecības; uzsver, ka 
saistībā ar enerģiju un izejvielām ir 
nepieciešams atbalstīt demokrātiskas 
globālas pārvaldības struktūras;

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt 
spriedzi starp valstīm un samazināt 
tirgus neefektivitāti, jo šie abi 
faktori neļauj gūt labumu no 
tirdzniecības;

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības 
stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi 
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starp valstīm un samazināt tirgus 
neefektivitāti, jo šie abi faktori neļauj gūt 
labumu no tirdzniecības; uzsver, ka saistībā 
ar enerģiju un izejvielām ir nepieciešams 
atbalstīt demokrātiskas globālas 
pārvaldības struktūras;

starp valstīm un samazināt tirgus 
neefektivitāti, jo šie abi faktori neļauj gūt 
labumu no tirdzniecības; uzsver, ka saistībā 
ar enerģiju un izejvielām ir nepieciešams 
atbalstīt demokrātiskas globālas 
pārvaldības struktūras; uzsver, cik būtiska 
enerģētikas jomā ir ciešāka sadarbība ar 
Eiropas kaimiņvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka spriedze tirdzniecības 
attiecībās ar lielākajiem ES enerģijas 
piegādātājiem, cerams, būs beigusies līdz 
2030. gadam, kas ir ierosinātās 
enerģētikas stratēģijas termiņš, un ka ES 
ieinteresētība tajā, ka resursbagātas 
valstis no ES pērk tīras un 
energoefektīvas tehnoloģijas, atbilst šo 
valstu iespējām eksportēt, jo īpaši gāzi un 
izejvielas Eiropas naftas ķīmijas 
rūpniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Klaus Buchner

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka urāna rūdas ieguve rada 
smagus un potenciāli ilgstošus riskus 
videi, cilvēka veselībai un savvaļas florai 
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un faunai, kas tiek pakļauta jonizējošā 
starojuma iedarbībai, un līdz to šāda 
ieguve ietekmē ES tirdzniecības 
attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās 
plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo 
enerģiju un ar to saistītajām krātuvēm, lai 
visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti; 
ES būtu jāpalīdz novērst enerģētisko 
nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību 
globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos 
centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;

6. uzskata, ka ES būtu jāpaātrina iekšējā 
enerģijas tirgus izveides pabeigšana, 
attīstot infrastruktūru piegādes avotu 
dažādošanai un paātrinot 
starpsavienojumu veidošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Adam Szejnfeld

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās 
plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo 
enerģiju un ar to saistītajām krātuvēm, lai 
visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti; 
ES būtu jāpalīdz novērst enerģētisko
nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību 

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, īpaši uzsverot 
iekšējo energoavotu, tostarp fosilās 
degvielas, izmantošanu, atjaunojamo 
energoresursu un kodolenerģijas 
izmantojuma veicināšanu un 
uzglabāšanas un pārvades infrastruktūras 
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globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos 
centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;

attīstību, jo īpaši attīstot pārrobežu 
starpsavienojumus un reversās plūsmas;
uzskata, ka tikpat būtiski ir veikt 
pasākumus, ar kuriem izstrādāt jaunas 
tehnoloģijas enerģijas ražošanai no 
dažādiem avotiem un palielināt
energoefektivitāti, tostarp veicinot 
koģenerāciju;

Or. pl

Grozījums Nr. 59
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās 
plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo 
enerģiju un ar to saistītajām krātuvēm, lai 
visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti; 
ES būtu jāpalīdz novērst enerģētisko 
nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību 
globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos 
centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām ES dalībvalstīm dažādot to 
enerģijas avotus un piegādes ceļus, tostarp 
reversās plūsmas, liekot uzsvaru uz 
reģionālajām stratēģijām, kas orientētas 
uz atjaunojamiem energoresursiem un ar 
tiem saistītajām krātuvēm, kā arī uz 
piegādātāju loka dažādošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Jean-Marie Le Pen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās 
plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo 

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kuru piegādātāju loks 
ir ļoti ierobežots, dažādot to 
enerģijas avotus un piegādes ceļus, 
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enerģiju un ar to saistītajām krātuvēm, lai 
visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti; 
ES būtu jāpalīdz novērst enerģētisko 
nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību 
globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos 
centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;

tostarp reversās plūsmas, liekot 
uzsvaru uz atjaunojamo enerģiju un 
ar to saistītajām krātuvēm, lai 
dalībvalstīs palielinātu 
energoefektivitāti, un ES būtu 
jāsniedz atbalsts, lai dalībvalstīm 
palīdzētu izskaust enerģētisko 
nabadzību, un dalībvalstis būtu 
jāmudina īstenot tādu enerģētikas 
politiku, kas atbilst to 
nacionālajiem ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Victor Boștinaru

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās 
plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo 
enerģiju un ar to saistītajām krātuvēm, lai 
visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti; 
ES būtu jāpalīdz novērst enerģētisko 
nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību 
globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos 
centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;

6. uzskata, ka ES būtu jādažādo tās 
energoavoti un piegādes maršruti, kā arī 
šajā ziņā jāpalīdz vismazāk aizsargātajām 
valstīm, tostarp ar reverso plūsmu 
izmantošanu, liekot uzsvaru uz 
atjaunojamo enerģiju un ar to saistītajām 
krātuvēm, lai visā pasaulē palielinātu 
energoefektivitāti; ES būtu jāpalīdz novērst 
enerģētisko nabadzību, veicināt ilgtspējīgu 
attīstību globālā mērogā un atbalstīt 
starptautiskos centienus cīņā pret klimata 
pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Bernd Lange

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās 
plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo
enerģiju un ar to saistītajām krātuvēm, lai 
visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti; 
ES būtu jāpalīdz novērst enerģētisko 
nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību 
globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos 
centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās 
plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo 
enerģiju, ar to saistītajām krātuvēm un 
energoefektivitātes pasākumiem, lai visā 
pasaulē palielinātu energoefektivitāti; ES 
būtu jāpalīdz novērst enerģētisko 
nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību 
globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos 
centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;

Or. de

Grozījums Nr. 63
Costas Mavrides

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās 
plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo 
enerģiju un ar to saistītajām krātuvēm, lai 
visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti; 
ES būtu jāpalīdz novērst enerģētisko 
nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību 
globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos 
centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;

6. uzsver, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk 
aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas 
avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās 
plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo 
enerģiju un ar to saistītajām krātuvēm, lai 
visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti; 
ES būtu jāpalīdz novērst enerģētisko 
nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību 
globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos 
centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;; 
tāpēc saistībā ar enerģijas dažādošanu 
atgādina, cik būtiska nolūkā sasniegt ES 
enerģētikas mērķus ir energoresursu 
struktūra, kas ietver visu veidu enerģijas 
ražošanu, un šo mērķus sasniegšanā ir 
būtiski ļaut dalībvalstīm piemērot 
individuālus nosacījumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju izpētīt, kā var izveidot 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
Eiropas un ārpuseiropas ražotājiem, jo 
īpaši izpētot to, vai ir iespējams uz robežas 
pielāgot oglekļa cenu vai ieviest emisijas 
standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ES ir jāizmanto iespējas, ko 
sniedz Vidusjūras austrumdaļas 
energoresursi, jo īpaši nolūkā izveidot 
Vidusjūras gāzes mezglu koridorā, kas 
Vidusjūras dienvidaustrumu reģionu 
savieno ar Eiropu, tādējādi palielinot ES 
enerģētisko drošību. ES ir jāveicina 
iniciatīvas Vidusjūras austrumu reģiona 
valstu sadarbībai enerģētikas nozarē, 
tādējādi sekmējot mieru un iedzīvotāju 
ekonomisko labklājību;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Klaus Buchner

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

6.a uzsver, ka vietējie un reģionālie 
atjaunojamie energoresursi un piegādes 
ķēdes var nodrošināt neatkarību no 
atsevišķiem nestabiliem starptautiskajiem 
enerģijas tirgiem, tā palielinot enerģētisko 
drošību; uzsver, ka enerģijas 
uzglabāšanas un sadales veidi ir viens no 
lielākajiem turpmākās atjaunojamo 
energoresursu izstrādes uzdevumiem; ir 
pārliecināts, ka tagadējās tehnoloģijas, ar 
ko saules un vēja enerģiju pārvērš gāzē, 
var palīdzēt šīs problēmas mazināšanā, 
ņemot vērā pašreiz pieejamās plašās 
uzglabāšanas iekārtas, transporta tīklus 
un modernās dabasgāzes spēkstacijas; 
prasa šo tehnoloģiju īstenošanai piešķirt 
lielāku finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzīst, ka Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
ir vieni no būtiskākajiem mehānismiem, 
ar ko ES attīstīt infrastruktūru un 
piesaistīt privātos ieguldījumus.

Turklāt norāda, ka, maksimāli izmantojot 
finanšu instrumentus, tiks nodrošināts 
nozīmīgs sviras efekts, palielinot publisko 
finansējumu, un ES tiks piesaistīts 
globālais investīciju kapitāls;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Costas Mavrides

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka stratēģiskā infrastruktūra, 
kas veicina apgādes, avotu un maršrutu
dažādošanu, piemēram, uzglabāšanas, 
importēšanas un transportēšanas iekārtas, 
kā arī dabasgāzes sašķidrināšanas un 
regazificēšanas stacijas, var sekmēt 
labāku apgādi gadījumos, ja rodas 
ārkārtas situācijas; šos infrastruktūras 
objektus var atbalstīt ar īpašiem 
regulatīvajiem pasākumiem un/vai 
publisko finansējumu, kā to paredz 
Eiropas energoinfrastruktūras Regula 
(ES) Nr. 347/2013 un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
Regula (ES) Nr. 1316/2013, un/vai ar ES 
finanšu instrumentu finansiālo atbalstu, 
pamatojoties uz ES stratēģiskajiem 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Adam Szejnfeld

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka sevišķi svarīgas ir ES privāto 
un valsts uzņēmumu eksporta iespējas 
attiecībā uz tīrām, drošām un efektīvām 
energotehnoloģijām, jo īpaši ņemot vērā 
augošo globālo pieprasījumu pēc 

7. uzskata, ka sevišķi svarīgas ir ES privāto 
un valsts uzņēmumu eksporta iespējas 
attiecībā uz tīrām, drošām un efektīvām 
energotehnoloģijām, jo pieaug dalībvalstu 
ieguldījums pētniecībā un izstrādē un 
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enerģijas; aicina, izmantojot „zaļo preču” 
ierosmi, ievērojami samazināt šīm 
tehnoloģijām piemērojamos tarifus.

jaunu energotehnoloģiju piemērošanā;
aicina, izmantojot „zaļo preču” ierosmi, 
ievērojami samazināt šīm tehnoloģijām 
piemērojamos tarifus.

Or. pl

Grozījums Nr. 70
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka sevišķi svarīgas ir ES privāto 
un valsts uzņēmumu eksporta iespējas 
attiecībā uz tīrām, drošām un efektīvām 
energotehnoloģijām, jo īpaši ņemot vērā 
augošo globālo pieprasījumu pēc enerģijas; 
aicina, izmantojot „zaļo preču” ierosmi, 
ievērojami samazināt šīm tehnoloģijām 
piemērojamos tarifus.

7. uzskata, ka sevišķi svarīgas ir ES privāto 
un valsts uzņēmumu tirdzniecības iespējas 
attiecībā uz tīrām, drošām un efektīvām 
energotehnoloģijām, jo īpaši ņemot vērā 
augošo globālo pieprasījumu pēc enerģijas; 
aicina, ne tikai izmantojot „zaļo preču” 
ierosmi, ievērojami samazināt šīm 
tehnoloģijām piemērojamos tarifus, bet arī 
izmantojot ES BTN, kam jārisina arī 
beztarifu šķēršļi energoresursu, 
energoproduktu un energotehnoloģiju 
jomā, ļaujot darboties stabilam, 
pārredzamam un paredzamam tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka sevišķi svarīgas ir ES privāto 
un valsts uzņēmumu eksporta iespējas 
attiecībā uz tīrām, drošām un efektīvām 
energotehnoloģijām, jo īpaši ņemot vērā 
augošo globālo pieprasījumu pēc enerģijas; 
aicina, izmantojot „zaļo preču” ierosmi, 

7. uzskata, ka ES privāto un valsts 
uzņēmumu eksporta iespējas attiecībā uz 
tīrām, drošām un efektīvām 
energotehnoloģijām un no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijām ir sevišķi 
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ievērojami samazināt šīm tehnoloģijām 
piemērojamos tarifus.

svarīgas, ņemot vērā augošo globālo 
pieprasījumu pēc enerģijas; aicina, 
izmantojot „zaļo preču” ierosmi, 
ievērojami samazināt šīm tehnoloģijām 
piemērojamos tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka sevišķi svarīgas ir ES privāto 
un valsts uzņēmumu eksporta iespējas 
attiecībā uz tīrām, drošām un efektīvām 
energotehnoloģijām, jo īpaši ņemot vērā 
augošo globālo pieprasījumu pēc enerģijas; 
aicina, izmantojot „zaļo preču” ierosmi, 
ievērojami samazināt šīm tehnoloģijām 
piemērojamos tarifus.

7. uzskata, ka sevišķi svarīgas ir ES privāto 
un valsts uzņēmumu eksporta iespējas 
attiecībā uz tīrām, drošām un efektīvām 
energotehnoloģijām, jo īpaši ņemot vērā 
augošo globālo pieprasījumu pēc enerģijas; 
aicina, izmantojot pašreizējās sarunas par 
videi nekaitīgu produktu nolīgumu, 
ievērojami samazināt šīm tehnoloģijām 
piemērojamos tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju nodrošināt pret 
konkurenci vērstas uzvedības un 
antidempinga pasākumu stingrāku 
uzraudzību, lai aizsargātu Eiropas 
enerģētikas nozari no negodīga importa 
no trešām valstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Klaus Buchner

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka kodolenerģijas pārveide 
tomēr rada oglekļa emisijas un tiek lēsts, 
ka radīto CO2 emisiju apjoms ir robežās 
starp 32 un 60g/kWh, ja ņem vērā kopējās 
emisijas, kas tiek radītas visā 
kodolspēkstacijas ekspluatācijas laikā, 
ietverot būvniecību, ekspluatācijas 
pārtraukšanu, urāna ieguvi, 
bagātināšanu, atkritumu uzglabāšanu, 
transportēšanu un tehnisko apkopi;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, cik būtiska ir konsekventa 
turpmākā politika saistībā ar Eiropas 
enerģētiskās drošības stratēģiju un ES 
tirdzniecības politiku, jo īpaši attiecībā uz 
ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
izmantošanu; atzīmē, ka ES ir noteikusi 
antidempinga nodevas faktiski visiem 
atjaunojamiem energoresursiem, ietverot 
saules kolektorus, biodīzeļdegvielu, 
bioetanolu un stiklšķiedras, ko izmanto 
vēja ģeneratoru ražošanā; pauž bažas par 
pašreizējo izmeklēšanu saistībā ar 
silīcijtērauda ražojumiem ar orientētu 
graudu, ko izmanto kvalitatīvu 
elektroenerģijas pārvades transformatoru 
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ražošanā; mudina Komisiju, apsverot 
nodevu uzlikšanu produktiem un 
starpproduktiem, kas ir vajadzīgi mūsu 
enerģētiskajai drošībai, ņemt vērā 
Savienības intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Klaus Buchner

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka kodolenerģija ir viens no 
daudziem elektroenerģijas ražošanas 
avotiem un ka ir jāapsver kodolenerģijas 
reālās kopējās ekonomiskās un 
finansiālās izmaksas Eiropas 
energoresursu struktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju nodrošināt, lai tās 
mērķi un darbības enerģētiskās drošības 
jomā atbilst kopējiem ES politikas 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
starptautisko mieru un attīstību, un lai 
valstu integrācija pasaules ekonomikā 
ietvertu arī to piekļuvi enerģijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 78
David Borrelli, Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a enerģētisko drošību Eiropas Savienībā 
var efektīvi sasniegt ne tikai ar jaunu 
infrastruktūras objektu un iekārtu 
finansēšanu, bet arī ar atbalstu tagadējo 
tehnoloģiju optimizācijai, jaunu 
risinājumu pētniecību un izstrādi un 
pamudinājumu izmantot atjaunojamos 
energoresursus un atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas.

(Šis ir jauns 8. punkts).

Or. en

Grozījums Nr. 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b pauž nožēlu, ka Padomē ir iestrēgušas 
diskusijas par tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu modernizāciju, lai gan 
Parlaments pauda apņēmīgu atbalstu 
stingrākiem pasākumiem pret negodīgu 
importu no trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.b vēlreiz norāda, ka ir vajadzīgi 
ievērojami ieguldījumi enerģētikā un 
enerģētikas infrastruktūrā, jo īpaši 
atjaunojamos energoresursos un 
ekotehnoloģijā; uzskata, ka visaptverošu 
sadaļu par ieguldījumiem iekļaušana 
brīvās tirdzniecības nolīgumos, paredzot 
noteikumus par ieguldījumu liberalizāciju 
un ieguldījumu aizsardzību, ir būtiska, lai 
mudinātu veikt šādus ieguldījumus un tos 
saglabātu, un līdz ar to tas ir būtiski 
Eiropas enerģētiskās drošības 
nostiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 
kandidātvalstis pilnībā ievēro savas 
saistības virzībā uz vides acquis 
communautaire prasību izpildi; prasa 
Komisijai iejaukties lietā saistībā ar 
nesenajiem trešās puses iesniegumiem 
veikt rūpīgu izmeklēšanu par ļoti 
piesārņojošu un tehniski novecojušu ogļu 
spēkstaciju ekspluatāciju vairākās 
kandidātvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c aicina Padomi turpināt tirdzniecības
aizsardzības instrumentu modernizāciju, 
lai Eiropas ražošanas nozares varētu 
pilnībā izmantot enerģētikas 
pārkārtošanas sniegtās priekšrocības, jo 
īpaši saistībā ar ģeneratoriem, saules 
kolektoriem, kvalitatīviem tērauda 
ražojumiem un būvniecības materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c ir ļoti nobažījies par to, ka Komisija 
paziņojumā par enerģētikas savienību ir 
paudusi, kā tā plāno izstrādāt tiesību aktu, 
ar ko izveido kopīgu energokapacitātes 
mehānismu, kas liktu dalībvalstīm, kuras 
iegulda savas energoapgādes 
modernizācijā, līdzfinansēt tehniski 
novecojušu un neilgtspējīgu spēkstaciju 
ekspluatācijas turpināšanu dažās citās 
dalībvalstīs;

Or. en


