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50. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. atgādina, ka saskaĦā ar iekšējā tirgus 
tiesību aktu kopumu tirgus dalībniekiem ir 
galvenā loma enerăijas infrastruktūras 
finansēšanā;  atzīst, ka dažiem 
novatoriskiem vai stratēăiski svarīgiem 
projektiem, kas ir pamatoti no 
energoapgādes drošības, solidaritātes un 
ilgtspējības viedokĜa, taču nespēj piesaistīt 
pietiekamu uz tirgu balstītu finansējumu, ir 
vajadzīgs ierobežots valsts sektora atbalsts, 
lai piesaistītu privāto finansējumu; uzsver, 
ka šādu projektu izvēles pamatā būtu jābūt 
skaidriem un pārredzamiem kritērijiem, 
nepieĜaujot konkurences kropĜošanu un 
Ħemot vērā patērētāju intereses, kā arī šiem 
projektiem būtu pilnībā jāatbilst ES 
mērėiem enerăētikas un klimata pārmaiĦu 
jomā; 

50. atgādina, ka saskaĦā ar iekšējā tirgus 
tiesību aktu kopumu tirgus dalībniekiem ir 
galvenā loma enerăijas infrastruktūras 
finansēšanā;  atzīst, ka dažiem 
novatoriskiem vai stratēăiski svarīgiem 
projektiem, kas ir pamatoti no 
energoapgādes drošības, solidaritātes un 
ilgtspējības viedokĜa, taču nespēj piesaistīt 
pietiekamu uz tirgu balstītu finansējumu, ir 
vajadzīgs ierobežots valsts sektora atbalsts, 
lai piesaistītu privāto finansējumu; uzsver, 
ka šādu projektu izvēles pamatā būtu jābūt 
skaidriem un pārredzamiem kritērijiem, 
nepieĜaujot konkurences kropĜošanu un 
Ħemot vērā patērētāju intereses, kā arī šiem 
projektiem būtu pilnībā jāatbilst ES tiesību 
aktiem enerăētikas un klimata pārmaiĦu 
jomā; 
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65. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

65. piekrīt Komisijai, ka dabasgāzei būs 
ievērojama īsa līdz vidēja termiĦa nozīme 
energosistēmas pārveidošanā, jo tā 
nodrošina salīdzinoši ātru un izmaksu ziĦā 
efektīvu veidu, kā mazināt paĜaušanos uz 
piesārĦojošākiem citiem fosilajiem 
kurināmiem; uzsverot nepieciešamību 
dažādot gāzes piegādes ceĜus uz Eiropas 
Savienību, brīdina, ka ir jāuzmanās no 
ieguldījumiem, kas varētu novest pie 
ieilgušas atkarības no fosilā kurināmā; 

65. piekrīt Komisijai, ka dabasgāzei būs 
ievērojama vismaz īsa līdz vidēja termiĦa 
nozīme energosistēmas pārveidošanā, jo tā 
nodrošina salīdzinoši ātru un izmaksu ziĦā 
efektīvu veidu, kā mazināt paĜaušanos uz 
piesārĦojošākiem citiem fosilajiem 
kurināmiem; uzsverot nepieciešamību 
dažādot gāzes piegādes ceĜus uz Eiropas 
Savienību, brīdina, ka ir jāuzmanās no 
ieguldījumiem, kas varētu novest pie 
ieilgušas atkarības no fosilā kurināmā; 
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66.a punkts (jauns) 
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  66.a uzskata — nevajadzētu aizmirst, ka 
sašėidrinātā naftas gāze (SNG) ir elastīgs 
un uzticams enerăijas avots vietās, kurās 
trūkst infrastruktūras; 
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87. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

87. atzīst, ka pašlaik ETS ir galvenais — 
lai gan ne vienīgais — instruments 
rūpniecības radīto siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai un ieguldījumu 
veicināšanai drošās un ilgtspējīgās zemas 
oglekĜa emisijas tehnoloăijās; norāda, ka 
ETS ir strukturāli jāuzlabo, lai palielinātu 
sistēmas spējas reaăēt uz ekonomikas 
lejupslīdēm un augšupejām, atjaunotu 
skaidrību ieguldītājiem un nostiprinātu uz 
tirgu balstītos stimulus ieguldījumiem 
zemu oglekĜa emisiju tehnoloăijās un to 
izmantošanā; norāda, ka, ieviešot 
strukturālas izmaiĦas ETS, būs visaptveroši 
jānovērtē to vides, ekonomiskā un sociālā 
ietekme, kā arī ietekme uz ieguldījumiem 
zemu oglekĜa emisiju jomā, uz 
elektroenerăijas cenām un uz 
energoietilpīgu nozaru konkurētspēju, jo 
īpaši attiecībā uz oglekĜa emisiju pārvirzi; 
aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt un 
veicināt inovatīvu, drošu un ilgtspējīgu 
tehnoloăisku risinājumu izstrādi ES 
rūpniecības nozarēs; 

87. atzīst, ka pašlaik ETS ir galvenais — 
lai gan ne vienīgais — instruments 
rūpniecības radīto siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai un ieguldījumu 
veicināšanai drošās un ilgtspējīgās zemas 
oglekĜa emisijas tehnoloăijās; norāda, ka 
nesenā attīstība ir apliecinājusi 
strukturālo reformu nozīmi ETS, lai 
stiprinātu dalībvalstu spējas reaăēt uz 
ekonomikas lejupslīdēm un augšupejām, 
atjaunotu skaidrību ieguldītājiem un 
nostiprinātu uz tirgu balstītos stimulus 
ieguldījumiem zemu oglekĜa emisiju 
tehnoloăijās un to izmantošanā; norāda, ka, 
ieviešot strukturālas izmaiĦas ETS, būs 
visaptveroši jānovērtē to vides, 
ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī 
ietekme uz ieguldījumiem zemu oglekĜa 
emisiju jomā, uz elektroenerăijas cenām un 
uz energoietilpīgu nozaru konkurētspēju, jo 
īpaši attiecībā uz oglekĜa emisiju pārvirzi; 
aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt un 
veicināt inovatīvu, drošu un ilgtspējīgu 
tehnoloăisku risinājumu izstrādi ES 
rūpniecības nozarēs; 

Or. en 

 
 


