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LV Vienoti daudzveidībā LV 

5.3.2013 A7-0035/1 

Grozījums Nr.  1 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

"Enerăētikas ceĜvedis 2050" 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, tām 
sadarbojoties enerăētikas sistēmas 
pārveidošanā; tādēĜ atbalsta Komisijas 
"Enerăētikas ceĜvedi 2050" kā pamatu 
tiesību aktu un citu iniciatīvu 
priekšlikumiem par enerăētikas politiku, lai 
izstrādātu politikas satvaru 2030. gadam, 
tostarp politikas starpposma mērėus un 
mērėus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, atjaunojamo enerăiju un 
energoefektivitāti, lai izveidotu vērienīgu 
un stabilu tiesisko un regulatīvo sistēmu; 
norāda, ka enerăētikas mērėu noteikšanai 
2050. gadam un starpposmam ir vajadzīga 
Eiropas mēroga pārvaldība; solidaritātes 
garā ierosina pieĦemt stratēăiju, kas Ĝaus 
dalībvalstīm sadarboties saskaĦā ar ceĜvedi, 
izveidojot Eiropas Enerăētikas kopienu; 
mudina definēt politikas satvaru 
2030. gadam, paredzot atbilstošu grafiku, 
lai garantētu drošību ieguldītājiem;  

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, tām 
sadarbojoties enerăētikas sistēmas 
pārveidošanā; tādēĜ atbalsta Komisijas 
"Enerăētikas ceĜvedi 2050" kā pamatu 
tiesību aktu un citu iniciatīvu 
priekšlikumiem par enerăētikas politiku, lai 
izstrādātu politikas satvaru 2030. gadam, 
tostarp politikas starpposma mērėus un 
saistošus mērėus attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
atjaunojamo enerăiju un energoefektivitāti, 
lai izveidotu vērienīgu un stabilu tiesisko 
un regulatīvo sistēmu; norāda, ka 
enerăētikas mērėu noteikšanai 
2050. gadam un starpposmam ir vajadzīga 
Eiropas mēroga pārvaldība; solidaritātes 
garā ierosina pieĦemt stratēăiju, kas Ĝaus 
dalībvalstīm sadarboties saskaĦā ar ceĜvedi, 
izveidojot Eiropas Enerăētikas kopienu; 
mudina definēt politikas satvaru 
2030. gadam, paredzot atbilstošu grafiku, 
lai garantētu drošību ieguldītājiem; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/2 

Grozījums Nr.  2 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

"Enerăētikas ceĜvedis 2050" 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. atzīst, ka saistībā ar dekarbonizāciju ir 
obligāti vajadzīga elektroenerăija no 
avotiem ar zemu oglekĜa dioksīda emisiju 
līmeni, un šajā nolūkā ES līdz 2050. 
gadam ir nepieciešama gandrīz bezoglekĜa 
satura elektroenerăijas nozare; 

5. atzīst, ka ir vajadzīgi turpmāki centieni 
attīstīt atjaunojamos enerăijas avotus, lai 
ES līdz 2050. gadam panāktu gandrīz 
pilnībā uz atjaunojamiem enerăijas 
avotiem balstītu ekonomiku; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/3 

Grozījums Nr.  3 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

"Enerăētikas ceĜvedis 2050" 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. atzīst, ka enerăētikas infrastruktūras 
projektiem ir raksturīgi lieli sākotnējie 
ieguldījumi un 20–60 gadu darbības 
ilgums; atgādina, ka pašreizējā tirgus vide 
ir Ĝoti neprognozējama, tādēĜ ieguldītāji 
atturas veikt ieguldījumus enerăētikas 
infrastruktūras attīstībā; uzsver, ka būtu 
jāatbalsta jaunas stratēăijas un novatoriski 
instrumenti, lai veicinātu infrastruktūras 
ieguldījumus, Ĝaujot ātri pielāgoties strauji 
mainīgajai videi; 

41. atzīst, ka enerăētikas infrastruktūras 
projektiem ir raksturīgi lieli sākotnējie 
ieguldījumi, kas tiks ievērojami 

samazināti, pilnībā izmantojot 
energoietaupījumu iespējas, un ar 20–60 
gadu darbības ilgumu; atgādina, ka 
pašreizējā tirgus vide ir Ĝoti 
neprognozējama, tādēĜ ieguldītāji atturas 
veikt ieguldījumus enerăētikas 
infrastruktūras attīstībā; uzsver, ka būtu 
jāatbalsta jaunas stratēăijas, tostarp 
"vispirms energoietaupījumi" stratēăija, 
un novatoriski instrumenti, lai samazinātu 
nepieciešamību pēc infrastruktūras 
ieguldījumiem, Ĝaujot ātri pielāgoties 
strauji mainīgajai videi; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/4 

Grozījums Nr.  4 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

"Enerăētikas ceĜvedis 2050" 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 41.a uzsver  — visos Komisijas 
paziĦojumā apskatītajos scenārijos ir 
apliecināts, ka gāzes kopējais patēriĦš 
samazinās; tomēr atzīst, ka ieguldījumi 
pārāk plašā gāzes infrastruktūras izveidē 
nostiprinās fosilā kurināmā patēriĦu ES. 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/5 

Grozījums Nr.  5 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

"Enerăētikas ceĜvedis 2050" 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

48. uzsver, ka Eiropas Savienības 
energoapgādes drošību nodrošina arī tās 
importēto avotu dažādošana; tādēĜ uzsver 
vajadzību ES aktīvi stiprināt sadarbību ar 
saviem partneriem; norāda uz kavēšanos, 
kas skar Dienvidu koridora izveides 
pabeigšanu; uzsver nepieciešamību 
garantēt energopiegādes drošību ar 
energoavotu dažādošanu, atgādina par 
sašėidrinātās dabasgāzes un sašėidrinātās 
dabasgāzes flotu būtisko ieguldījumu ES 
energoapgādē; uzsver Vidusjūras austrumu 
un Melnās jūras reăionu sašėidrinātās 
dabasgāzes papildu koridora potenciālu, 
kurš varētu kalpot kā elastīgs enerăijas 
nesējs un stimuls lielākai konkurencei ES 
iekšējā energoresursu tirgū; 

48. uzsver, ka Eiropas Savienības 
energoapgādes drošību nodrošina arī tās 
importēto avotu dažādošana; tādēĜ uzsver 
vajadzību ES aktīvi stiprināt sadarbību ar 
saviem partneriem; norāda uz kavēšanos, 
kas skar Dienvidu koridora izveides 
pabeigšanu; uzsver nepieciešamību 
garantēt energopiegādes drošību ar 
energoavotu dažādošanu, atgādina par 
sašėidrinātās tradicionālās dabasgāzes un 
sašėidrinātās dabasgāzes flotu būtisko 
ieguldījumu ES energoapgādē; uzsver 
Vidusjūras austrumu un Melnās jūras 
reăionu sašėidrinātās dabasgāzes papildu 
koridora potenciālu, kurš varētu kalpot kā 
elastīgs enerăijas nesējs un stimuls lielākai 
konkurencei ES iekšējā energoresursu 
tirgū; 

 Šīs izmaiĦas, pirms vārda "dabasgāze" 
pievienojot vārdu "tradicionālā", attiecas 
uz visu tekstu. 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/6 

Grozījums Nr.  6 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

"Enerăētikas ceĜvedis 2050" 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

63. atzīst, ka kodolenerăiju pašlaik 
izmanto kā svarīgu enerăijas avotu ar 
zemu oglekĜa dioksīda emisiju līmeni; 
aicina Komisiju panākt sabiedrības 
attieksmes uzlabošanos attiecībā uz 
kodolenerăiju, izmantojot jaunāko 
kodoliekārtu noturības testu rezultātus; 

63. aicina Komisiju un dalībvalstis, Ħemot 
vērā Fukušimas katastrofā gūto pieredzi, 
uzlabot kodolenerăijas drošību, izmantojot 
jaunāko kodoliekārtu noturības testu 
rezultātus 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/7 

Grozījums Nr.  7 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

"Enerăētikas ceĜvedis 2050" 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

68.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 68.a norāda, ka SEA Pasaules enerăijas 
pārskatā par 2012. gadu CCS ir aprakstīta 
kā aizvien būtiskāka prasība enerăētikas 
jomā lielākajā daĜā gadījumu, un tādēĜ 
tajā neapsver tā "efektīvās pasaules 
scenāriju"; piekrīt SEA, ka CCS nav 
uzticama iespēja, ja ES vēlas ātri un 
savlaicīgi attīstīt atjaunojamo enerăiju un 
energoefektīvu ekonomiku saskaĦā ar ES 
mērėiem klimata jomā; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/8 

Grozījums Nr.  8 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

"Enerăētikas ceĜvedis 2050" 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

111.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 111.a norāda, ka Arktikas ūdeĦi ir 
kaimiĦos esoša jūras vide, kas ir īpaši 
svarīga Eiropas Savienībai, un ka tiem ir 
būtiska loma klimata pārmaiĦu 
mazināšanā; uzsver, ka nopietni vides 
apsvērumi attiecībā uz Arktikas ūdeĦiem 
prasa īpašu uzmanību, lai nodrošinātu 
Arktikas vides aizsardzību saistībā ar 
jebkādām piekrastes naftas un gāzes 
ieguves darbībām, tostarp izpēti, Ħemot 
vērā liela mēroga negadījumu risku un 
nepieciešamību efektīvi reaăēt;  mudina 
dalībvalstis, kas ir Arktikas Padomes 
dalībnieces, aktīvi veicināt centienus 
saglabāt visaugstākos iespējamos vides 
drošības standartus šajā trauslajā un 
unikālajā ekosistēmā, tostarp izveidojot 
starptautiskus instrumentus, lai 
nepieĜautu naftas piesārĦojumu jūrā, 
būtu tam gatavas un reaăētu uz to, un jo 
īpaši aktīvi ierosināt politikas virzienus 
valdībām, kuri liek tām atturēties no 
atĜauju piešėiršanas naftas un gāzes 
ieguves darbībām, tostarp izpētei, ciktāl 
efektīvu reaăēšanu uz šādiem 
negadījumiem nav iespējams nodrošināt; 

Or. en 

 


