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9.12.2015 A8-0341/45 

Grozījums Nr.  45 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

H apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā Eiropas enerģētikas sistēmas 

ilgtspēju apdraud klimata pārmaiņas, 

konkurētnespējīgas enerģijas cenas un 

ārkārtīgi liela atkarība no neuzticamiem 

trešo valstu piegādātājiem; 

H. tā kā Eiropas enerģētikas sistēmas 

ilgtspēju apdraud konkurētnespējīgas 

enerģijas cenas un ārkārtīgi liela atkarība 

no neuzticamiem trešo valstu 

piegādātājiem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Grozījums Nr.  46 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD 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 katrai dalībvalstij ir pienākums par 

prioritāti noteikt energoefektivitāti un 

enerģijas pieprasījuma samazināšanu, lai 

saglabātu energoapgādes drošību Eiropā; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Grozījums Nr.  47 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. aicina Komisiju un dalībvalstis censties 

vairāk, lai Eiropas iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem nodrošinātu ilgtspējīgākas 

un konkurētspējīgākas cenas un importētās 

enerģijas izmaksas, izmantojot dažādotu 

piegādi (energoavotus, piegādātājus un 

maršrutus); šajā ziņā aicina Komisiju 

veicināt attiecīgo energoinfrastruktūras 

prioritāro koridoru būvniecību, kā tas 

noteikts Eiropas enerģētikas tīklu (TEN-

E) regulas I pielikumā un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

(EISI) regulas I pielikuma II daļā, īpašu 

uzmanību pievēršot dalībvalstīm, kurās ir 

augsts energoatkarības līmenis; aicina 

Komisiju par prioritāti noteikt tagadējo 

iekšējo veiktspēju, ietverot Eiropas 

energoresursus; 

7. mudina dalībvalstis censties vairāk, lai 

visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem 

nodrošinātu konkurētspējīgākas cenas un 

importētās enerģijas izmaksas, izmantojot 

dažādotu piegādi (energoavotus, 

piegādātājus un maršrutus); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Grozījums Nr.  48 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. uzsver, ka energoefektivitātes 

uzlabošana ES samazinātu atkarības risku, 

tādējādi stiprinot ES nostāju sarunās par 

enerģētikas jautājumiem; 

20. uzsver, ka energoefektivitātes 

uzlabošana Eiropā samazinātu atkarības 

risku, tādējādi stiprinot dalībvalstu 

nostājas sarunās par enerģētikas 

jautājumiem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Grozījums Nr.  49 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. aicina Komisiju izstrādāt konkrētus 

pasākumus, ar ko samazināt atkarību no 

importētās enerģijas, uzraudzīt to, cik 

dažādots ir imports, un šajā ziņā regulāri 

publicēt progresa ziņojumus; 

25. mudina dalībvalstis izstrādāt konkrētus 

pasākumus, ar ko samazināt atkarību no 

importētās enerģijas, uzraudzīt to, cik 

dažādots ir imports, un šajā ziņā regulāri 

publicēt progresa ziņojumus; 

Or. en 



 

AM\1081294LV.doc  PE573.403v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.12.2015 A8-0341/50 

Grozījums Nr.  50 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

74. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

74. aicina Komisiju veicināt un atbalstīt 

reģionālās sadarbības projektus starp 

elektroenerģijas un gāzes sadales tīklu 

operatoriem, ņemot vērā, ka šādi projekti ir 

ārkārtīgi svarīgi drošas, konkurētspējīgas 

un ilgtspējīgas enerģijas kontekstā, jo ļauj 

atbalstīt vietēju (sevišķi atjaunojamas) 

enerģijas ražošanu, un tie ir svarīgi, lai 

pielāgotos tehnoloģiju pārmaiņām 

(viedtīkli, viedskaitītāji u. c.) un jauniem 

ražošanas un patēriņa modeļiem 

(piemēram, elektrotransportlīdzekļi); 

74. mudina dalībvalstis atbalstīt reģionālās 

sadarbības projektus starp elektroenerģijas 

un gāzes sadales tīklu operatoriem, ņemot 

vērā, ka šādi projekti ir ārkārtīgi svarīgi 

drošas, konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 

enerģijas kontekstā, jo ļauj atbalstīt vietēju 

enerģijas ražošanu, un tie ir svarīgi, lai 

pielāgotos tehnoloģiju pārmaiņām; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Grozījums Nr.  51 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

80. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

80. aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt 

vietējo un reģionālo atjaunojamo 

energoresursu un vietējo un reģionālo 

sadales un centralizētās siltumapgādes 

tīklu turpmāko attīstīšanu, īstenojot 

politiku, ar ko pievēršas pašreizējo šķēršļu 

likvidēšanai un palīdz pārveidot tirgu; 

aicina Komisiju ierosināt vadlīnijas par 

enerģijas pašpatēriņu, ar kurām veicinātu 

šādas enerģijas ražošanu un aizsargātu 

patērētāju tiesības; 

80. mudina dalībvalstis sekmēt vietējo 

energoresursu un vietējo un reģionālo 

sadales un centralizētās siltumapgādes 

tīklu turpmāko attīstīšanu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Grozījums Nr.  52 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

96. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

96. uzskata, ka rūpniecībai ir vajadzīgi 

skaidri politikas veidotāju vēstījumi, lai 

veiktu nepieciešamos ieguldījumus ES 

enerģētikas mērķu sasniegšanā; tāpēc 

uzsver vajadzību pēc vērienīgiem mērķiem 

un regulatīvā satvara, kas veicina 

inovācijas, neradot lieku administratīvo 

slogu, lai attiecīgajā valstī vislabāk 

veicinātu energoefektivitāti; 

svītrots 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Grozījums Nr.  53 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

108. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

108. uzskata, ka, ņemot vērā enerģijas 

izmaksas, Enerģētikas savienībai būtiski 

svarīga ir atjaunojamo energoresursu 

attīstība; uzsver — lai ES sasniegtu 

energoapgādes drošību un politisko un 

ekonomisko neatkarību, samazinot 

enerģijas importa vajadzību, izšķiroša 

nozīme ir atjaunojamai enerģijai; uzsver 

atjaunojamās enerģijas būtisko nozīmi 

gaisa kvalitātes uzlabošanā, kā arī 

darbvietu un izaugsmes radīšanā; 

uzskata, ka atjaunojamie energoresursi 

sniedz drošu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu 

un cenu ziņā pieejamu enerģiju un tiem ir 

būtiska nozīme, lai nodrošinātu Eiropas 

vadošo stāvokli zaļā ekonomikā un jaunu 

nozaru un tehnoloģiju attīstībā; šajā ziņā 

uzsver, ka ir jāuzlabo pašreizējā tirgus 

struktūra, tirgū pilnībā integrējot 

atjaunojamos energoresursus un ieviešot 

līdzsvarojošas cenas, kas atspoguļotu 

izmaksas; vērš uzmanību uz to, ka 

atjaunojamās enerģijas ražošanas 

izmaksas pēdējo gadu laikā ir ievērojami 

samazinājušās; uzsver, ka saistībā ar 

atjaunojamo energoresursu integrāciju 

būtiski ir, attīstot viedākus energotīklus 

un jaunus enerģijas uzglabāšanas 

risinājumus, kā arī elastīgas ražošanas 

tehnoloģijas, izveidot pārrobežu 

infrastruktūru un padziļināt pētniecību 

108. uzskata — lai gan pastāv milzīga 

neskaidrība saistībā ar IPCC teoriju par 

klimata pārmaiņām, ES ir izšķērdējusi 

milzu naudu par dārgiem un 

neregulāriem atjaunojamo energoresursu 

projektiem, kā rezultātā ir 

paaugstinājusies enerģijas cena un 

apdraudēta Eiropas rūpniecības 

konkurētspēja; 
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un inovāciju; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Grozījums Nr.  54 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

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. vēlreiz norāda, ka dalībvalstīm ir 

rīcības brīvība noteikt savu energoresursu 

struktūru un lēmumu par to, vai 

dekarbonizēt savu ekonomiku, suverēni 

pieņem katra dalībvalsts; 

Or. en 

 

 


