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9.12.2015 A8-0341/1 

Grozījums Nr.  1 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā Enerģētikas savienība ir jāveido 

kā jauns Eiropas enerģētikas modelis, 

kura pamatā ir stingrs transversāls 

juridiskais pamats un konstruktīvi mērķi; 

tā kā Enerģētikas savienības pārvaldībai ir 

jābūt pārredzamai, garantējot stabilu 

satvaru, iesaistot Parlamentu lēmumu 

pieņemšanas procesā un vienlaikus 

palielinot pašvaldību un iedzīvotāju lomu; 

F. tā kā Enerģētikas savienībai vajadzētu 

garantēt stabilu satvaru, iesaistot valstu 

parlamentus lēmumu pieņemšanas procesā 

un vienlaikus palielinot pašvaldību un 

iedzīvotāju lomu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Grozījums Nr.  2 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā, veidojot noturīgu Enerģētikas 

savienību ar vērienīgu klimata politiku, 

pamatmērķis ir nodrošināt pāreju uz jaunu 

enerģētikas modeli, kas ļauj 

mājsaimniecībām un uzņēmumiem ražot 

un patērēt drošu, ilgtspējīgu, 

konkurētspējīgu un izmaksu ziņā pieejamu 

enerģiju; 

I. tā kā, veidojot noturīgu Enerģētikas 

savienību, mērķis ir nodrošināt sistēmu, 

kas ļauj mājsaimniecībām un uzņēmumiem 

ražot un patērēt drošu, konkurētspējīgu un 

izmaksu ziņā pieejamu enerģiju; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Grozījums Nr.  3 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā Enerģētikas savienības ietvaros ir 

jārisina enerģētiskās nabadzības problēma, 

radot iespējas neaizsargātiem patērētājiem, 

uzlabojot energoefektivitāti 

visneaizsargātākajiem un izstrādājot 

koriģējošus pasākumus, lai enerģija kļūtu 

pieejama tiem, kam tā ir nepieciešama; 

J. tā kā dalībvalstīm ir jārisina enerģētiskās 

nabadzības problēma, radot iespējas 

neaizsargātiem patērētājiem, uzlabojot 

energoefektivitāti visneaizsargātākajiem un 

izstrādājot koriģējošus pasākumus, lai 

enerģija kļūtu pieejama tiem, kam tā ir 

nepieciešama; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Grozījums Nr.  4 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

L apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

L. tā kā Enerģētikas savienības nākotnes 

redzējumam ir jābūt tādam, kurā 

dalībvalstis atzītu, ka savas valsts 

iedzīvotāju drošā, ilgtspējīgā un izmaksu 

ziņā pieejamā energoapgādē tās ir atkarīgas 

cita no citas, pamatojoties uz īstenu 

solidaritāti un uzticamību, kā arī Eiropas 

Savienības nostājai vajadzētu būt vienotai 

globālos darījumos; tā kā līdz ar to katrai 

dalībvalstij ir pienākums par prioritāti 

noteikt energoefektivitāti un enerģijas 

pieprasījuma samazināšanu, lai saglabātu 

energoapgādes drošību visā ES un tās 

dalībvalstīs; 

L. tā kā Enerģētikas savienības nākotnes 

redzējumam ir jābūt tādam, kurā 

dalībvalstis atzītu, ka savas valsts 

iedzīvotāju drošā, ilgtspējīgā un izmaksu 

ziņā pieejamā energoapgādē tās ir atkarīgas 

cita no citas, pamatojoties uz uzticamību, 

turklāt neierobežojot dalībvalstu 

suverenitāti attiecībā uz savu 

energoresursu struktūras noteikšanu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Grozījums Nr.  5 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā ES enerģētikas un klimata 

politikai ir jābūt savstarpēji papildinošai 

un abu šo jomu mērķiem ir jābūt tādiem, 

kas viens otru nostiprina; tā kā līdz ar to 

Enerģētikas savienībai ir jāpapildina 

Eiropas reindustrializācijas un izaugsmes 

mērķi un jāveicina pāreja uz ilgtspējīgu 

ekonomiku, kura lielākoties būtu balstīta 

uz energoefektivitāti un atjaunojamo 

enerģiju, kas sekmēs Eiropas ekonomikas 

vispārējo konkurētspēju, vienlaikus 

efektīvi novēršot oglekļa emisiju pārvirzi; 

M. tā kā Enerģētikas savienībai ir 

jāpapildina ES reindustrializācijas un 

izaugsmes mērķi, kas sekmēs ES 

ekonomikas vispārējo konkurētspēju, 

vienlaikus efektīvi novēršot oglekļa 

emisiju pārvirzi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Grozījums Nr.  6 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā daudzas valstis ir ārkārtīgi 

atkarīgas no viena vienīga piegādātāja, kas 

tās var padarīt mazaizsargātas no piegādes 

pārrāvumiem; 

P. tā kā dažas dalībvalstis ir ārkārtīgi 

atkarīgas no viena vienīga piegādātāja, kas 

tās var padarīt mazaizsargātas no piegādes 

pārrāvumiem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Grozījums Nr.  7 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

R apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

R. tā kā par nozīmīgu Krievijas ārpolitikas 

daļu ir kļuvusi stratēģijas izstrādāšana un 

īstenošana attiecībā uz stratēģiskajiem 

resursiem, jo īpaši naftu un dabasgāzi, lai 

tādējādi izdarītu politisku spiedienu uz 

citām valstīm; norāda, ka tā tas ir noticis 

ar vairākām Krievijas kaimiņvalstīm un 

dažām Eiropas Savienības dalībvalstīm; 

R. tā kā enerģijas eksportētājvalstīm par 

nozīmīgu ārpolitikas daļu ir kļuvusi 

stratēģijas izstrādāšana un īstenošana 

attiecībā uz stratēģiskajiem resursiem, jo 

īpaši naftu un dabasgāzi, lai tādējādi 

izdarītu politisku spiedienu uz citām 

valstīm;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Grozījums Nr.  8 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

U apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

U. tā kā enerģētiskās drošības politikā ir 

jāpievēršas vajadzībai nodrošināt stabilas 

piegādes no dažādiem enerģijas avotiem, 

nodrošinot Eiropas ekonomikai 

transportam, ražošanai un mājokļiem 

nepieciešamo enerģiju tādā veidā, kas 

atbalsta konkurētspēju un klimata politiku, 

un vienlaikus šai politikai ir jāsamazina 

atkarība no tiem, kuri apzināti vēlas 

izmantot energoresursus savu politisko 

mērķu sasniegšanai nolūkā ietekmēt 

politiskos procesus citās valstīs; 

U. tā kā enerģētiskās drošības politikā ir 

jāpievēršas vajadzībai nodrošināt stabilas 

piegādes no dažādiem enerģijas avotiem, 

nodrošinot ES ekonomikai transportam, 

ražošanai un mājokļiem nepieciešamo 

enerģiju tādā veidā, kas atbalsta 

konkurētspēju, un vienlaikus šai politikai ir 

jāsamazina atkarība no tiem, kuri apzināti 

vēlas izmantot energoresursus savu 

politisko mērķu sasniegšanai nolūkā 

ietekmēt politiskos procesus citās valstīs; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Grozījums Nr.  9 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

W apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

W. tā kā Krievijas un tranzītvalsts Ukrainas 

2006. un 2009. gada gāzes strīdu dēļ 

daudzas ES valstis cieta no smagiem 

energoapgādes traucējumiem; tā kā 

piegādes pārrāvumi liecina, ka līdz šim 

veiktie pasākumi nav bijuši pietiekami, lai 

novērstu Eiropas paļaušanos uz Krievijas 

gāzi; 

W. tā kā Krievijas un tranzītvalsts Ukrainas 

2006. un 2009. gada gāzes strīdu dēļ 

daudzas ES dalībvalstis cieta no smagiem 

energoapgādes traucējumiem; tā kā 

piegādes pārrāvumi liecina, ka līdz šim 

veiktie pasākumi nav bijuši pietiekami, lai 

novērstu to, ka Ukraina nelikumīgi 

piesavinās gāzi, kas paredzēta ES 

dalībvalstīm; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Grozījums Nr.  10 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas Enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Y apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Y. tā kā līdz 2020. gadam ES enerģētikas 

nozarē vien ir jāiegulda vairāk nekā 

EUR 1 triljons un tā kā uz katru līdz 

2020. gadam energoinfrastruktūrā 

neieguldīto euro pēc 2020. gada būs 

vajadzīgi jau 4,3 euro, lai sasniegtu tos 

pašus mērķus, kas radītu nevajadzīgu 

slogu nākamajām paaudzēm; 

Y. tā kā augstās enerģijas cenas ES 

dalībvalstīs galvenokārt izraisa nodokļi un 

maksas, ko uzliek tradicionālajiem 

energoavotiem, lai subsidētu 

atjaunojamos energoresursus; 

Or. en 

 

 


