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9.12.2015 A8-0341/11 

Grozījums Nr.  11 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AH apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AH. tā kā ekonomiski un fiziski 

integrētāks vienotais enerģijas tirgus varētu 

nodrošināt ievērojamus efektivitātes 

ieguvumus; 

AH. tā kā fiziski integrētāks vienotais 

enerģijas tirgus varētu nodrošināt 

ievērojamus efektivitātes ieguvumus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Grozījums Nr.  12 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 

"Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas 

savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu 

politiku"; atzīmē Komisijas izklāstītos 

piecus Enerģētikas savienības pīlārus; 

prasa, lai saskaņā ar šiem pīlāriem 

īstenotā politika vienmēr veicinātu 

energoapgādes drošību, dekarbonizāciju, 

ekonomikas ilgtermiņa ilgtspēju un 

nodrošinātu pieņemamas un 

konkurētspējīgas enerģijas cenas; 

1. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu 

"Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas 

savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu 

politiku"; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Grozījums Nr.  13 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt, lai visiem tiesību aktu 

priekšlikumiem, kuri attiecas uz 

Enerģētikas savienības izveidi, piemērotu 

parasto likumdošanas procedūru, līdz ar to 

pilnībā iesaistot Parlamentu un nodrošinot 

efektīvu demokrātisko uzraudzību; 

sagaida, ka Enerģētikas savienības 

pārvaldības satvars pēc 2020. gada būs 

vērienīgs, uzticams, pārredzams, 

demokrātisks un pilnībā iekļaus 

Parlamentu, kā arī nodrošinās 2030. 

gadam izvirzīto klimata un enerģētikas 

mērķu sasniegšanu, jo īpaši, pilnībā 

īstenojot, izpildot un atjauninot spēkā 

esošos tiesību aktus klimata un 

enerģētikas jomā; prasa Komisijai, 

neskarot citas ziņošanas saistības, reizi 

gadā sniegt ziņojumu par Enerģētikas 

savienības īstenošanu, tostarp detalizētu 

informāciju par tiesību aktu īstenošanu 

enerģētikas jomā un par panākumiem 

virzībā uz 2020. un 2030. gada mērķu 

sasniegšanu, kā arī prasa izstrādāt un 

atjaunināt ziņojumā iekļaujamo būtiskāko 

rādītāju kopumu, lai varētu novērtēt 

Enerģētikas savienības izveides progresu; 

šādos rādītājos cita starpā varētu norādīt, 

piemēram, starpsavienojumu spēju, tirgus 

integrāciju, enerģijas importa 

samazinājumu, dažādošanas līmeni, 

2. noraida Komisijas Enerģētikas 

savienības pārvaldības modeļa hipotēzi, jo 

tā cenšas pārņemt Eiropas Savienībai 

dalībvalstu ekskluzīvās kompetences, kas 

noteiktas LESD 194. pantā; turklāt 

norāda, ka šāda pārvaldība, kas ir 

Eiropas pusgada kopija, var radīt būtiskas 

politiskas nesaskaņas dalībvalstu starpā, 

kā tās jau izraisīja iepriekšminētais 

Eiropas pusgads; aicina Komisiju 

nodrošināt, lai visiem tiesību aktu 

priekšlikumiem, kuri attiecas uz 

Enerģētikas savienības izveidi, piemērotu 

parasto likumdošanas procedūru, līdz ar to 

pilnībā iesaistot Parlamentu un nodrošinot 

efektīvu demokrātisko uzraudzību; 
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enerģijas cenas un izmaksas, kopienas un 

vietēja mēroga energoražošanas attīstību 

un enerģētiskās nabadzības un 

neaizsargātības līmeni; 

Or. en 



 

AM\1081266LV.doc  PE573.403v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.12.2015 A8-0341/14 

Grozījums Nr.  14 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  6a. uzskata, ka energoinfrastruktūras, 

kuras mērķis ir nodrošināt energoapgādes 

nepārtrauktību un drošību ES, attīstīšanai 

ir jābūt īstenotai bez politiskiem 

aizspriedumiem un novērtētai 

pamatojoties uz izmaksu un apgādes 

drošības apsvērumiem;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Grozījums Nr.  15 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver, ka ES ir ārkārtīgi svarīgi, lai 

tiktu izbeigta dalībvalstu un reģionu 

izolētība no iekšējā enerģijas tirgus, kā to 

uzskatāmi parādīja Komisijas veiktās 

gāzapgādes noturības pārbaudes; šajā ziņā 

aicina Komisiju šādus testus veikt 

regulāri; uzskata, ka ES prioritārā kārtā 

ir jāpalīdz visneaizsargātākajām valstīm, 

lai dažādotu šo valstu resursus un 

piegādes maršrutus; šajā ziņā aicina 
dalībvalstis un Komisiju nekavējoties 

īstenot ieteikumus par gāzapgādes sistēmas 

noturības testiem; iesaka Komisijai apsvērt 

iespēju veikt elektroapgādes sistēmas 

noturības testus, lai veidotu pārskatu par 

visa enerģijas tirgus stāvokļa noturību; 

uzsver, ka šādos noturības testos jo īpaši ir 

jāapzina visa valsts pārvades tīkla 

stāvoklis, jauda un ilgtspēja, kā arī 

starpsavienojumu līmenis un pārrobežu 

pārvades jauda un ka vēlāk uz šādiem 

testiem balstītos ieteikumos ir jāiekļauj 

pilnīgi ietekmes novērtējumi gan par valstu 

plāniem, gan Savienības mērķiem, norādot 

visus no tiem izrietošās rīcības aspektus; 

12. uzsver, ka ir svarīgi, lai tiktu izbeigta 

dalībvalstu un reģionu izolētība no iekšējā 

enerģijas tirgus, kā to uzskatāmi parādīja 

Komisijas veiktās gāzapgādes noturības 

pārbaudes; šajā ziņā aicina dalībvalstis un 

Komisiju nekavējoties īstenot ieteikumus 

par gāzapgādes sistēmas noturības testiem; 

iesaka Komisijai apsvērt iespēju veikt 

elektroapgādes sistēmas noturības testus, 

lai veidotu pārskatu par visa enerģijas 

tirgus stāvokļa noturību; uzsver, ka šādos 

noturības testos jo īpaši ir jāapzina visa 

valsts pārvades tīkla stāvoklis, jauda un 

ilgtspēja, kā arī starpsavienojumu līmenis 

un pārrobežu pārvades jauda un ka vēlāk 

uz šādiem testiem balstītos ieteikumos ir 

jāiekļauj pilnīgi ietekmes novērtējumi par 

valstu plāniem, norādot visus no tiem 

izrietošās rīcības aspektus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Grozījums Nr.  16 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  12a. mudina Komisiju atturēties no 

patlaban labi funkcionējošu un likvīdu 

tirdzniecības zonu sašķelšanas, kuras 

nodrošina labumu gan ražotājiem, gan 

patērētājiem; uzskata, ka Austrijas – 

Vācijas cenu zona ir labākās prakses 

piemērs, kas nebūtu jāsašķeļ, bet būtu 

jāatbalsta; mudina Komisiju, pieņemot 

lēmumus nepaļauties vienīgi uz ACER 

viedokli un pilnvarām, bet arī ņemt vērā 

plašāku ietekmi un ieguvumus, ko liela 

tirdzniecības zona nodrošina patērētājiem 

un ražotājiem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Grozījums Nr.  17 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atzīmē, ka saistībā ar topošo 

Enerģētikas savienību viens no 

aktuālākajiem jautājumiem ir kvantitatīva 

un kvalitatīva energoapgādes drošība un 

konkurētspēja, kas no dalībvalstīm, 

izstrādājot savu enerģētikas politiku, prasa, 

lai koordinācija un sadarbība ar saviem 

kaimiņiem tiktu paplašināta līdz ES 

mērogam; šajā sakarībā aicina Komisiju 

apzināt, kā valstu preventīvo un ārkārtas 

reaģēšanas pasākumu pašreizējo struktūru 

varētu uzlabot gan reģionālā, gan ES 

mērogā; 

13. atzīmē, ka saistībā ar topošo 

Enerģētikas savienību viens no 

aktuālākajiem jautājumiem ir kvantitatīva 

un kvalitatīva energoapgādes drošība un 

konkurētspēja, kas no dalībvalstīm, 

izstrādājot savu enerģētikas politiku, prasa, 

lai sadarbība ar saviem kaimiņiem tiktu 

paplašināta; šajā sakarībā aicina 

dalībvalstis apzināt, kā valstu preventīvo 

un ārkārtas reaģēšanas pasākumu 

pašreizējo struktūru varētu pilnveidot 

reģionālā mērogā; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Grozījums Nr.  18 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzskata, ka valstu jaudas mehānismus 

vajadzētu izmantot tikai tad, ja vairs nav 

citas iespējas un ir apsvērti visi pārējie 

risinājumi, tostarp papildu 

starpsavienojumi ar kaimiņvalstīm, 

pieprasījumreakcijas pasākumi un citi 

reģionālās tirgus integrācijas veidi; 

14. uzskata, ka valstu jaudas mehānismus 

nevajadzētu izmantot kamēr ir pieejamas 

citas iespējas, tostarp vairāk 

starpsavienojumu ar kaimiņvalstīm, 

pieprasījuma reakcijas pasākumi un citi 

reģionālās tirgus integrācijas veidi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Grozījums Nr.  19 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. uzskata, ka enerģētikas savienība liek 

vienbalsīgi veikt sarunas ar trešām 

valstīm; aicina Komisiju analizēt 

brīvprātīga kolektīvās iegādes mehānisma 

piemērotību un iespējamo struktūru, kā 

arī tā ietekmi uz iekšējā gāzes tirgus 

darbību, skartajiem uzņēmumiem un 

ieguldījumu gāzes apgādes drošības 

nodrošināšanā; norāda — tā kā pastāv 

vairāki kolektīvā iepirkuma mehānismu 

modeļi, ir jāveic papildu darbs, lai 

noteiktu labāko uz tirgu balstīto modeli, 

kas būtu piemērojams ES reģioniem un 

attiecīgajiem piegādātājiem, kā arī lai 

izstrādātu nosacījumus, ar kuriem 

saskaņā varētu ieviest brīvprātīgu 

kolektīvā iepirkuma mehānismu; uzskata, 

ka nostāju koordinēšana un gāzes kolektīva 

iepirkšana ir jāsāk reģionālā līmenī; tikmēr 

iesaka Komisijai un Enerģētikas kopienas 

Sekretariātam atbalstīt dalībvalstis un 

attiecīgi arī Enerģētikas kopienas 

līgumslēdzējas puses, kas vēlas vest 

sarunas par brīvprātīgiem enerģētikas 

nolīgumiem, ievērojot ES iekšējā tirgus 

acquis un ES konkurences un Pasaules 

Tirdzniecības organizācijas noteikumus, 

kā arī nodrošinot sensitīvas 

komercinformācijas aizsardzību; uzsver, 

ka enerģētikas nolīgumiem ir jābūt 

balstītiem uz tirgus cenām un konkurenci; 

15. atgādina, ka jebkādi saistoši 

mehānismi kolektīvam iepirkumam ES 

līmenī, kā arī jebkāda Komisijas loma 

starpvaldību sarunās vai nolīgumos ir 

pretrunā LESD 194. pantam; uzskata, ka 

nostāju koordinēšana un gāzes kolektīva 

iepirkšana ir jāsāk reģionālā līmenī; tikmēr 

iesaka Komisijai un Enerģētikas kopienas 

Sekretariātam atbalstīt dalībvalstis un 

attiecīgi arī Enerģētikas kopienas 

līgumslēdzējas puses, kas vēlas vest 

sarunas par brīvprātīgiem enerģētikas 

nolīgumiem; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Grozījums Nr.  20 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. pauž bažas par ierosināto Nordstream 

cauruļvada jaudas dubultošanu un ietekmi, 

ko šāda rīcība radītu uz energoapgādes 

drošību un piegādes dažādošanu, kā arī uz 

solidaritātes principu starp dalībvalstīm; 

uzsver, ka saistībā ar pašreizējām 

trīspusējām sarunām starp ES, Ukrainu un 

Krieviju ir jānodrošina enerģijas ilgtermiņa 

piegāde gan Ukrainai, gan un cauri tās 

teritorijai; 

19. apstiprina ierosināto Nordstream 

cauruļvada jaudas dubultošanu un ietekmi, 

ko šāda rīcība radītu uz energoapgādes 

drošību un piegādes dažādošanu, kā arī uz 

solidaritātes principu starp dalībvalstīm; 

uzsver, saistībā ar pašreizējām trīspusējām 

sarunām starp ES, Ukrainu un Krieviju, ka 

jānodrošina enerģijas ilgtermiņa piegāde 

gan Ukrainai, Baltkrievijai, Baltijas jūras 

un Melnās jūras teritorijai, gan cauri šīm 

teritorijām; 

Or. en 

 

 


