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Niki Tzavela 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

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

A. tā kā būtu jāatgādina, ka ES enerăētikas 
politikas pīlāri ir ilgtspējība, 
energoapgādes drošība un konkurētspēja;  
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3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a prasa Komisijai 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 izmantošanas īpatsvaru un 
viedu infrastruktūru; uzsver, ka skaidrs 
rīcības plāns un vienprātība starp 
dalībvalstīm ir īpaši būtiski, lai panāktu 
ilgtspējības, apgādes drošības un 
konkurētspējas mērėus. 

Or. en 
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6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzsver ES enerăētikas politikas lielo 
nozīmi ekonomikas un finanšu krīzes laikā; 
uzsver enerăētikas lielo nozīmi ES 
ekonomiskās izaugsmes, konkurētspējas un 
darbavietu radīšanas veicināšanā; aicina 
Komisiju pēc iespējas ātrāk ierosināt 
priekšlikumus par stratēăiju pēc 2020. gada 
un iesniegt 2030. gada ES enerăētikas 
politikas shēmu; uzskata, ka šai politikas 
shēmai būtu jāatbilst ES 2050. gada 
dekarbonizācijas programmai un ka tajā 
būtu jāĦem vērā ceĜvedī noteiktās izdevīgās 
iespējas; aicina rīkoties, lai ierobežotu 
enerăētikas nozares negatīvo ietekmi uz 
vidi, tajā pašā laikā Ħemot vērā to darbību 
sekas, kuras veiktas valstu ekonomiku un 
ES ekonomikas konkurētspējas jomā, kā 
arī pilsoĦu energoapgādes drošības jomā;  

6. uzsver ES enerăētikas politikas lielo 
nozīmi ekonomikas un finanšu krīzes laikā; 
uzsver enerăētikas lielo nozīmi ES 
ekonomiskās izaugsmes, konkurētspējas un 
darbavietu radīšanas veicināšanā; aicina 
Komisiju pēc iespējas ātrāk ierosināt 
priekšlikumus par stratēăiju pēc 2020. gada 
un iesniegt 2030. gada ES enerăētikas 
politikas shēmu; uzskata, ka šai politikas 
shēmai būtu jāatbilst ES 2050. gada 
dekarbonizācijas programmai un ka tajā 
būtu jāĦem vērā ceĜvedī noteiktās izdevīgās 
iespējas un jānosaka saistoši ES mēroga 

mērėi energoefektivitātes, atjaunojamās 
enerăijas un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jomā; aicina rīkoties, lai 
ierobežotu enerăētikas nozares negatīvo 
ietekmi uz vidi, tajā pašā laikā Ħemot vērā 
to darbību sekas, kuras veiktas valstu 
ekonomiku un ES ekonomikas 
konkurētspējas jomā, kā arī pilsoĦu 
energoapgādes drošības jomā; 
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23. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu avotu īpatsvars pēc 2020. 
gada ir galvenais ilgtspējīgākas 
energosistēmas aspekts; turklāt atzīst, ka 
visi scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziĦojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daĜu enerăijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerăijas 
bruto galapatēriĦā 2030. gadā un vismaz 
55 % 2050. gadā; uzsver, ka virzība uz 
labāku energoefektivitātes politiku var 
palīdzēt panākt lielāku atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru; aicina Komisiju 
turpmākajās aplēsēs skaidri Ħemt vērā 
decentralizēto ražošanu; aicina Komisiju 
arī skaidri paredzēt finansiālos, tehniskos 
un infrastruktūras šėēršĜus, kas kavē 
decentralizētas ražošanas attīstību 
dalībvalstīs; 

23. atzīst, ka lielāks atjaunojamo 
energoresursu avotu īpatsvars pēc 2020. 
gada ir galvenais ilgtspējīgākas 
energosistēmas aspekts; turklāt atzīst, ka 
visi scenāriji, kas aplūkoti Komisijas 
paziĦojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo 
energoresursu daĜu enerăijas avotu 
struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerăijas 
bruto galapatēriĦā 2030. gadā un vismaz 
55 % 2050. gadā; uzsver, ka virzība uz 
labāku energoefektivitātes politiku var 
palīdzēt panākt lielāku atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru — līdz pat 45 % 

līdz 2030. gadam — un Ĝautu ES virzīties 
uz gandrīz pilnībā atjaunojamo enerăiju 
izmantojošu ekonomiku līdz 2050. gadam; 
aicina Komisiju turpmākajās aplēsēs 
skaidri Ħemt vērā decentralizēto ražošanu; 
aicina Komisiju arī skaidri paredzēt 
finansiālos, tehniskos un infrastruktūras 
šėēršĜus, kas kavē decentralizētas 
ražošanas attīstību dalībvalstīs; 

Or. en 

 
 


