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9.12.2015 A8-0341/55 

Grozījums Nr.  55 

Evžen Tošenovský 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. aicina dalībvalstis izstrādāt ilgtermiņa 

stratēģijas, ņemot vērā ilgtermiņa mērķi 

panākt, ka līdz 2050. gadam 

siltumnīcefekta gāzu emisija tiek 

samazināta līdz 80–95 %; 

3. aicina dalībvalstis izstrādāt ilgtermiņa 

stratēģijas, ņemot vērā ilgtermiņa mērķi 

panākt, ka līdz 2050. gadam 

siltumnīcefekta gāzu emisija tiek 

samazināta līdz 80–95 %, turklāt pasaules 

lielākajiem piesārņotājiem būtu jāīsteno 

līdzīgi centieni;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Grozījums Nr.  56 

Evžen Tošenovský 

ECR 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 — Enerģētikas savienība 

nozīmē to, ka sarunās ar trešām valstīm ir 

jāpauž vienota nostāja; aicina Komisiju 

analizēt brīvprātīga kolektīvā iepirkuma 

mehānisma piemērotību un iespējamo 

struktūru, kā arī tā ietekmi uz iekšējā gāzes 

tirgus darbību, skartajiem uzņēmumiem un 

ieguldījumu gāzapgādes 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. uzskata — Enerģētikas savienība 

nozīmē to, ka attiecībās ar trešām valstīm 

nostāja būs saskaņotāka; aicina Komisiju 

analizēt brīvprātīga kolektīvā iepirkuma 

mehānisma piemērotību un iespējamo 

struktūru, kā arī tā ietekmi uz iekšējā gāzes 

tirgus darbību, skartajiem uzņēmumiem un 

ieguldījumu gāzapgādes 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;  
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9.12.2015 A8-0341/57 

Grozījums Nr.  57 

Evžen Tošenovský 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

174. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

174. aicina Komisiju nodrošināt skaidru 

plānojumu attiecībā uz dažādajiem 

fondiem un finansēšanas instrumentiem, 

tādiem kā programma InvestEU, Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instruments 

(KIP), pētniecības un izstrādes fondi, 

struktūrfondi un investīciju fondi, viedtīklu 

finansēšanas instrumenti (ERA-Net Plus), 

pamatprogramma "Apvārsnis", EIB, 

Eiropas enerģētikas programma 

ekonomikas atveseļošanai (EEPEA), 

Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instruments — enerģētika (EISI-E), 

programma NER 300, Ogļu un tērauda 

pētniecības fonds un Eurogia+, un aicina 

precizēt atbilstības noteikumus katrai 

programmai;  

174. aicina Komisiju nodrošināt skaidru 

plānojumu attiecībā uz dažādajiem 

fondiem un finansēšanas instrumentiem, 

tādiem kā programma InvestEU, Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instruments 

(KIP), pētniecības un izstrādes fondi, 

struktūrfondi un investīciju fondi, viedtīklu 

finansēšanas instrumenti (ERA-Net Plus), 

pamatprogramma "Apvārsnis", EIB, 

Eiropas enerģētikas programma 

ekonomikas atveseļošanai (EEPEA), 

Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instruments — enerģētika (EISI-E), 

programma NER 300, Ogļu un tērauda 

pētniecības fonds un Eurogia+, un aicina 

precizēt atbilstības noteikumus katrai 

programmai, nediskriminējot tehnoloģijas, 

kuras palīdz sasniegt ES 2030. gada 

mērķus klimata un enerģētikas jomā;  

Or. en 

 

 


