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9.12.2015 A8-0341/31 

Grozījums Nr.  31 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

71. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

71. atzinīgi vērtē Komisijas viedokli, kura 

ciešāku reģionālo sadarbību uzskata par 

svarīgu; aicina Komisiju izvērtēt un 

noteikt, kāds ir optimālais elektroenerģijas 

un gāzes tīklu (un tirgu) sadarbības apjoms 

ES; norāda, ka dažos gadījumos pašas 

dalībvalstis var vislabāk noteikt, kas tām 

savā teritorijā ir vajadzīgs, turpretim citos 

gadījumos tieši ES vadīta sadarbība 

nepārprotami nodrošina pievienoto 

vērtību; tomēr norāda, ka atsevišķos 

gadījumos ir konstatēts — risinot kopīgas 

problēmas ar tālejošu reģionāla līmeņa 

sadarbību, dalībvalstu grupas ir ātrāk 

sasniegušas rezultātus, un kā piemēru var 

minēt Piecpusējo enerģētikas forumu; 

piekrīt Komisijai, ka tagadējie reģionālie 

mehānismi var būt paraugs visai ES; 

71. atzinīgi vērtē ciešāku reģionālo 

sadarbību; aicina Komisiju izvērtēt un 

noteikt, kāds ir optimālais elektroenerģijas 

un gāzes tīklu (un tirgu) sadarbības apjoms 

ES; norāda, ka pašas dalībvalstis var 

vislabāk noteikt, kas tām savā teritorijā ir 

vajadzīgs norāda, ka atsevišķos gadījumos 

ir konstatēts — risinot kopīgas problēmas 

ar tālejošu reģionāla līmeņa sadarbību, 

dalībvalstu grupas ir ātrāk sasniegušas 

rezultātus, un kā piemēru var minēt 

Piecpusējo enerģētikas forumu; piekrīt 

Komisijai, ka tagadējie reģionālie 

mehānismi var būt paraugs citām 

dalībvalstīm; pauž bažas par gadījumiem, 

kad šādi sasniegumi tiek dzēsti ar ACER 

patvaļīgiem lēmumiem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Grozījums Nr.  32 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

76. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

76. prasa veidot labi integrētus un 

konkurētspējīgus reģionālos 

elektroenerģijas un gāzes tirgus, kuri 

nodrošina atbilstošu un elastīgu enerģētikas 

sistēmu, kas aptver visu Savienības 

teritoriju; prasa Komisijai izlēmīgi un 

pārredzami vērsties pret visām 

protekcionisma un konkurences 

ierobežošanas izpausmēm un šķēršļiem, 

kas neļauj ienākt tirgū un no tā aiziet; 

uzsver, cik būtiski ir garantēt stabilu 

tiesisko regulējumu valstu līmenī, novērst 

administratīvos šķēršļus un racionalizēt 

valstu administratīvās procedūras, un arī 

garantēt vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus pilsoņu ierosinātiem projektiem; 

76. prasa veidot labi integrētus un 

konkurētspējīgus reģionālos 

elektroenerģijas un gāzes tirgus, kuri 

nodrošina atbilstošu un elastīgu enerģētikas 

sistēmu, kas aptver visu Savienības 

teritoriju; prasa Komisijai izlēmīgi un 

pārredzami vērsties pret konkurences 

ierobežošanas izpausmēm un šķēršļiem, 

kas neļauj ienākt tirgū un no tā aiziet; 

uzsver, cik būtiski ir garantēt stabilu 

tiesisko regulējumu valstu līmenī, novērst 

administratīvos šķēršļus un racionalizēt 

valstu administratīvās procedūras, un arī 

garantēt vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus pilsoņu ierosinātiem projektiem; 

atgādina, ka Austrijas – Vācijas 

tirdzniecības zona ir šāda reģionāla 

elektroenerģijas tirgus labākās prakses 

piemērs; 

Or. en 



 

AM\1081270LV.doc  PE573.403v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.12.2015 A8-0341/33 

Grozījums Nr.  33 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

77. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

77. norāda — lai sekmīgi līdzsvarotu 

iekšējo tirgu, ir jāiegulda ne tikai 

starpsavienojumos, bet cita starpā arī valstu 

tīklos, fosilā kurināmā spēkstacijās, kas 

aprīkotas ar oglekļa dioksīda uztveršanas 

tehnoloģiju, jaunās kodolspēkstacijās 

(tajās dalībvalstīs, kuras to vēlas darīt) kā 

būtiski svarīgā mazoglekļa bāzes 

elektroenerģijā, uzglabāšanas objektos 

(piemēram, LNG termināļos), viedtīklos un 

elastīgā ražošanā, lai īstenotu atjaunojamo 

resursu ražošanas paplašināšanu un 

decentralizāciju; 

77. norāda — lai sekmīgi līdzsvarotu 

iekšējo tirgu, ir jāiegulda ne tikai 

starpsavienojumos, bet cita starpā arī valstu 

tīklos, fosilā kurināmā spēkstacijās, kas 

aprīkotas ar labākajām pieejamajām 

piesārņojuma novēršanas tehnoloģijām, 

jaunās kodolspēkstacijās (tajās dalībvalstīs, 

kuras to vēlas darīt) kā būtiski svarīgā 

mazoglekļa bāzes elektroenerģijā, 

uzglabāšanas objektos (piemēram, LNG 

termināļos), viedtīklos un elastīgā 

ražošanā, lai īstenotu atjaunojamo resursu 

ražošanas paplašināšanu un 

decentralizāciju; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Grozījums Nr.  34 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

87. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

87. aicina Komisiju, izstrādājot regulētu 

cenu pakāpeniskas atcelšanas plānu, 
saglabāt iespēju regulēt cenas un 

standartizēt tarifu struktūras, ja tas ir 

vajadzīgs, lai ierobežotu monopola peļņas 

un negaidītas papildu peļņas iespējas, kas ir 

tirgum nelabvēlīgas, un tā garantētu 

drošību neaizsargātākajiem patērētājiem 

vai ļautu vieglāk salīdzināt konkurējošu 

piegādātāju tarifus; 

87. aicina dalībvalstis saglabāt iespēju 

regulēt cenas un standartizēt tarifu 

struktūras, ja tas ir vajadzīgs, lai ierobežotu 

monopola peļņas un negaidītas papildu 

peļņas iespējas, kas ir tirgum nelabvēlīgas, 

un tā garantētu drošību neaizsargātākajiem 

patērētājiem vai ļautu vieglāk salīdzināt 

konkurējošu piegādātāju tarifus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Grozījums Nr.  35 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

99.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  90.a. mudina Komisiju izpētīt iespējamu 

savstarpēju traucējošu ietekmi starp 

energoefektivitātes centieniem un ETS; 

Or. en 



 

AM\1081270LV.doc  PE573.403v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.12.2015 A8-0341/36 

Grozījums Nr.  36 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

91. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

91. aicina Komisiju un dalībvalstis 

piemērot principu par energoefektivitātes 

prioritāti; norāda, ka saskaņā ar 

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras 

datiem energoefektivitāte ir „galvenā 

degviela” un sniedz labāko atdevi no 

investīcijām jebkurā energoresursā; 

uzsver, ka energoefektivitātes 

ietaupījumiem, jo īpaši, samazinot 

enerģijas zudumu ēkās, ir būtiska ietekme 

ES enerģijas importa samazināšanā no 

trešām valstīm, ņemot vērā, ka 61 % no 

Eiropas Savienībā importētās gāzes tiek 

izmantots ēkās, galvenokārt to apsildīšanai; 

šajā sakarā aicina energoefektivitātes un 

infrastruktūras projektus uzskatīt par 

būtiski svarīgiem ieguldījumiem, kuriem ir 

līdzīga nozīme kā ieguldījumiem jaunākās 

paaudzes jaudā; 

91. uzsver, ka energoefektivitātes 

ietaupījumiem, jo īpaši, samazinot 

enerģijas zudumu ēkās, ir būtiska ietekme 

ES enerģijas importa samazināšanā no 

trešām valstīm, ņemot vērā, ka 61 % no 

Eiropas Savienībā importētās gāzes tiek 

izmantots ēkās, galvenokārt to apsildīšanai; 

šajā sakarā aicina energoefektivitātes un 

infrastruktūras projektus uzskatīt par 

būtiski svarīgiem ieguldījumiem, kuriem ir 

līdzīga nozīme kā ieguldījumiem jaunākās 

paaudzes jaudā; uzskata, ka nosacījums 

"energoefektivitāte pirmajā vietā" ir tieši 

pretrunā ETS noteiktajiem pasākumiem; 

tāpēc mudina veikt padarītā darba 

izvērtējumu un ietekmes novērtējumu 

attiecībā uz to, kā šie divi principi ietekmē 

viens otru; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Grozījums Nr.  37 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. apakšvirsraksts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Virzība uz ilgtspējīgu ekonomiku Plaukstošas ekonomikas atjaunošana 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Grozījums Nr.  38 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

111. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

111. uzsver vajadzību izbeigt videi kaitīgas 

subsīdijas, kuras ir steidzami jākonstatē un 

pakāpeniski jāpārtrauc, jo ar šīm 

subsīdijām tiek izšķērdēti ierobežotie 

publiskie līdzekļi, ko vispirms izmanto 

piesārņojošas prakses atbalstam, bet pēc 

tam satīrīšanai; 

111. uzsver vajadzību izbeigt visas 

subsīdijas, kuras ir steidzami jākonstatē un 

pakāpeniski jāpārtrauc, jo ar šīm 

subsīdijām tiek izšķērdēti ierobežotie 

publiskie līdzekļi un tās noved pie 

augstākām cenām patērētājiem — 

mājsaimniecībām un rūpniecībai, kā arī 

tās mazina energoapgādes drošību; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Grozījums Nr.  39 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

112. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

112. uzsver, ka pāreja uz konkurētspējīgu 

un ilgtspējīgu mazoglekļa ekonomiku 

rada vērā ņemamas iespējas attiecībā uz 

jaunām darbvietām, inovācijām, izaugsmi 

un zemākiem uzņēmumu un 

mājsaimniecību maksājumiem par 

enerģiju; tomēr atzīst, ka šādas iespējas 

var īstenot tikai ar spēcīgu sadarbību 

starp Komisiju, dalībvalstīm, vietējām un 

reģionālām iestādēm, iedzīvotājiem un 

nozarēm, radot efektīvākos stimulus un 

regulatīvos satvarus; norāda, ka pienācīgi 

pārvaldītai dekarbonizācijai nevajadzētu 

paaugstināt enerģijas izmaksas, 

enerģētisko nabadzību, Eiropas 
ekonomikas deindustrializāciju vai 

bezdarba līmeni; tāpēc uzsver, ka, risinot 

sociālo ietekmi, ko rada pāreja uz 

ilgtspējīgāku Enerģētikas savienību, ir 

aktīvi jāiesaista sociālie partneri; uzsver, 

ka ES ir nepieciešama ES līmeņa politika, 

kas vienlaikus būtu tehnoloģiski neitrāla 

un vērsta uz tirgu, ņemtu vērā visus 

attiecīgos tiesību aktus un attiecīgos ES 

mērķus, kā arī tos izpildītu ar zemākajām 

iespējamām izmaksām sabiedrībai; 

112. norāda, ka dekarbonizācija ir 

novedusi pie augstākām enerģijas 

izmaksām, enerģētiskās nabadzības, ES 
ekonomikas deindustrializācijas un 

bezdarba pieauguma, nedodot nekādus 

jūtamus ieguvumus vides jomā; uzsver — 

lai atjaunotu plaukstošu ekonomiku, ES, 

cita starpā, ir nepieciešama uz tirgu vērsti 

tehnoloģiski neitrāli politikas virzieni ar 

zemākajām izmaksām sabiedrībai; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Grozījums Nr.  40 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

115. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

115. aicina Komisiju nodrošināt, ka 

dalībvalstis prasa jaunās un atjaunotās ēkās 

nodrošināt atjaunojamās enerģijas 

ražošanas minimumu un ka atjaunojamās 

enerģijas projektu īstenošanā tiek 

nodrošinātas ātras administratīvās un 

pieslēgšanās tīklam procedūras, jo īpaši, 

ieviešot Direktīvas 2009/28/EK 13. panta 

4. punktu un 1. punkta f) apakšpunktu un 

Direktīvas 2009/72/EK 7. panta 3. punktu; 

aicina Komisiju, tai pārskatot spēkā esošos 

attiecīgos tiesību aktus, paredzēt tādu ēku 

skaita palielināšanu, kas aprīkotas ar 

atjaunojamās enerģijas sistēmām, prasīt 

vienas pieturas administratīvās procedūras 

maza mēroga atjaunojamās enerģijas 

projektiem un vienkāršas paziņošanas 

procedūras atjaunojamās enerģijas 

ražošanas iekārtām, kuru saražoto enerģiju 

pilnībā patērē paši, un izveidot sistēmu 

inovatīvu tīkla pieslēgumu veidošanai un 

sadales tīkla līmenī piedāvāto tīkla 

pakalpojumu tirdzniecībai; 

115. aicina dalībvalstis pieprasīt jaunās un 

atjaunotās ēkās nodrošināt atjaunojamās 

enerģijas ražošanas minimumu un ka 

atjaunojamās enerģijas projektu īstenošanā 

tiek nodrošinātas ātras administratīvās un 

pieslēgšanās tīklam procedūras, jo īpaši, 

ieviešot Direktīvas 2009/28/EK 13. panta 

4. punktu un 1. punkta f) apakšpunktu un 

Direktīvas 2009/72/EK 7. panta 3. punktu; 

aicina Komisiju, tai pārskatot spēkā esošos 

attiecīgos tiesību aktus, paredzēt tādu ēku 

skaita palielināšanu, kas aprīkotas ar 

atjaunojamās enerģijas sistēmām, prasīt 

vienas pieturas administratīvās procedūras 

maza mēroga atjaunojamās enerģijas 

projektiem un vienkāršas paziņošanas 

procedūras atjaunojamās enerģijas 

ražošanas iekārtām, kuru saražoto enerģiju 

pilnībā patērē paši, un izveidot sistēmu 

inovatīvu tīkla pieslēgumu veidošanai un 

sadales tīkla līmenī piedāvāto tīkla 

pakalpojumu tirdzniecībai; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Grozījums Nr.  41 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

127. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

127. norāda, ka līdzekļi 2030. gada klimata 

un enerģijas mērķu sasniegšanai ir 

jāintegrē dalībvalstu rūpniecības politikā, 

ņemot vērā reindustrializācijas vajadzību; 

uzskata, ka ES regulatīvajam satvaram un 

ES klimata un enerģētikas politikas 

mērķiem jābūt saskaņotiem un jārada 

elastīgāka, uz tirgu vērsta pieeja, lai 

nodrošinātu noturīgu Enerģētikas 

savienību, iekļaujot 2030. gada politiskos 

klimata mērķus un reindustrializācijas 

mērķus, lai papildinātu dalībvalstu 

rūpniecības politiku; 

127. norāda, ka līdzekļi 2030. gada klimata 

un enerģijas mērķu sasniegšanai nav 

savienojami ar dalībvalstu rūpniecības 

politiku, ņemot vērā reindustrializācijas 

vajadzību; uzskata, ka ES regulatīvajam 

satvaram ir jābūt saskaņotam un jārada 

pieeja, nodrošinātu reindustrializācijas 

mērķu sasniegšanu, lai papildinātu 

dalībvalstu rūpniecības politiku; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Grozījums Nr.  42 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

130. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

130. uzsver, ka emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēma (ETS) ir galvenais 

uz tirgu balstītais instruments, kas ļauj 

rentabli dekarbonizēt Eiropas enerģētikas 

sistēmu un īstenot ES emisiju 

samazināšanas mērķi laikposmam līdz 

2030. gadam un pēc tam; uzsver, ka 

papildus tirgus stabilitātes rezervei (TSR) 

būtu jāīsteno visaptveroša strukturāla 

ETS reforma laikposmam pēc 2020. gada, 

lai ņemtu vērā līdz 2030. gadam 

īstenojamo CO2 emisiju samazināšanas 

mērķi, turklāt tikmēr, kamēr citās 

lielākajās ekonomiski attīstītajās valstīs 

netiks īstenoti līdzvērtīgi centieni, būtu 

jāiekļauj reāli un saskaņotāki pasākumi 

attiecībā uz oglekļa emisiju pārvirzi; 

130. aicina Komisiju izpētīt rezerves 

nodrošinājuma izmaksas papildu 

spēkstacijām, kas nepieciešamas, lai 

nodrošinātu uzticamu enerģijas padevi, 

gadījumos, kad tiek izmantoti no 

laikapstākļiem atkarīgi atjaunojamās 

enerģijas piegādātāji, jo īpaši izvērtējot, 

kādas būtu rezerves nodrošinājuma 

izmaksas vēja ģeneratoru un saules 

kolektoru gadījumā, laikā, kad ir par 

daudz vai par maz vēja, mākoņainos 

laikapstākļos vai naktī. 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

134. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

134. atzīstot, ka par energoresursu 

struktūru galvenokārt ir atbildīgas 

dalībvalstis, tomēr pauž sabiedrības bažas 

par hidropārrāvumu metodi un ietekmi, ko 

šī tehnoloģija varētu radīt klimata, vides un 

sabiedrības veselības jomā, kā arī attiecībā 

uz ES ilgtermiņa dekarbonizācijas mērķa 

sasniegšanu; turklāt atzīst, ka 

netradicionālo kurināmo ierobežotās spējas 

palīdzēt reaģēt uz turpmāko ES enerģijas 

pieprasījumu apvienojumā ar augstām 

ieguldījumu un izmantošanas izmaksām, kā 

arī pašlaik zemajām pasaules naftas cenām 

nozīmē, ka hidropārrāvuma metodes kā 

ilgtspējīgas tehnoloģijas izmantošana 

Eiropas Savienībā ir apšaubāma; uzskata, 

ka sabiedrības bažas ir pienācīgi jāņem 

vērā un jebkādās hidropārrāvuma metodes 

darbībās ir jāievēro augstākie klimata, 

vides un sabiedrības veselības standarti; 

prasa tām dalībvalstīm, kuras plāno 

izmantot hidropārrāvumu metodi, ievērot 

Komisijas 2014. gada ieteikumu par 

principu minimumu, kas jāievēro 

ogļūdeņražu (piemēram, slānekļa gāzes) 

izpētē un ieguvē ar lielpatēriņa 

hidropārrāvumu metodi; 

134. atzīstot, ka par energoresursu 

struktūru ir atbildīgas vienīgi dalībvalstis, 

tomēr pauž sabiedrības bažas par 

hidropārrāvumu metodi un ietekmi, ko šī 

tehnoloģija varētu radīt vides un 

sabiedrības veselības jomā, turklāt atzīst, 

ka netradicionālo kurināmo ierobežotās 

spējas palīdzēt reaģēt uz turpmāko ES 

enerģijas pieprasījumu apvienojumā ar 

augstām ieguldījumu un izmantošanas 

izmaksām, kā arī pašlaik zemajām pasaules 

naftas cenām nozīmē, ka hidropārrāvuma 

metodes kā ilgtspējīgas tehnoloģijas 

izmantošana ilgtermiņā Eiropas Savienībā 

ir apšaubāma; uzskata, ka sabiedrības 

bažas ir pienācīgi jāņem vērā un jebkādās 

hidropārrāvuma metodes darbībās ir 

jāievēro augstākie vides un sabiedrības 

veselības standarti; prasa tām dalībvalstīm, 

kuras plāno izmantot hidropārrāvumu 

metodi, ievērot Komisijas 2014. gada 

ieteikumu par principu minimumu, kas 

jāievēro ogļūdeņražu (piemēram, slānekļa 

gāzes) izpētē un ieguvē ar lielpatēriņa 

hidropārrāvumu metodi; 
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143. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

143. uzskata — lai gan dalībvalstīm ir 

rīcības brīvība noteikt savu energoresursu 

struktūru un lai gan lēmumu par to, kā 

dekarbonizēt savu ekonomiku, suverēni 

pieņem katra dalībvalsts, ir nepieciešama 

politikas un tehnoloģiskās attīstības 

koordinācija ES līmenī, lai sasniegtu 

Eiropas un dalībvalstu klimata un 

enerģijas mērķus; atzīst, ka atsevišķās 

jomās, tādās kā ražojumu standarti, ES 

mēroga politika ir visefektīvākā, savukārt 

citās jomās būtiski svarīga ir cieša 

sadarbība un koordinācija starp 

dalībvalstīm; atzīst, ka šādas koordinācijas 

nodrošināšanai ir nepieciešams spēcīgs 

un uzticams pārvaldības process; 

143. atgādina, ka dalībvalstīm ir rīcības 

brīvība noteikt savu energoresursu 

struktūru un lēmumu par to, kā 

dekarbonizēt savu ekonomiku, suverēni 

pieņem katra dalībvalsts, un tādējādi 

jebkāds ES pārvaldības mehānisms šādos 

jautājumos ir pretrunā LESD 

194. pantam; atzīst, ka cieša sadarbība un 

koordinācija starp dalībvalstīm, ko, 

iespējams, atbalstītu Komisija, būtu 

vēlama; 

Or. en 


