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Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a. atgādina, ka enerģija ir sociāls 

sabiedrības labums un ka tādējādi ES 

būtu jāpievērš cieša uzmanība 

enerģētiskajai nabadzībai un jāveicina 

konkrēti pasākumi šīs problēmas 

risināšanai; tādēļ uzstāj, ka enerģētikas 

savienībai būtu jānodrošina vienlīdzīga 

piekļuve enerģijai visiem, jāveicina 

enerģijas cenu pieņemamība patērētājiem, 

jāveicina tādi savienojumi un enerģijas 

infrastruktūra, kam būtu stratēģiska 

nozīme iedzīvotāju labklājības 

veicināšanā, kā arī jānostiprina 

sabiedrības kontrole un regulējums šajos 

jautājumos; 

Or. en 
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Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 28.a. uzskata, ka hidropārrāvuma metodes 

izmantošana Savienībā ir saistīta ar risku 

un negatīvām sekām klimatam, videi un 

sabiedrības veselībai, kā arī tā apdraud 

ES ilgtermiņa dekarbonizācijas mērķa 

sasniegšanu; turklāt uzskata, ka, ņemot 

vērā netradicionālo kurināmo ierobežoto 

potenciālu ES turpmākā 

energopieprasījuma apmierināšanā, kā 

arī to augstās investīciju un ekspluatācijas 

izmaksas, hidropārraušana nav 

daudzsološa tehnoloģija; tāpēc mudina 

dalībvalstis atturēties no slānekļa gāzes 

izpētes un ieguves darbībām; 

Or. en 
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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 galvenokārt ir atbildīgas 

dalībvalstis, tomēr uzsver sabiedrības bažas 

par hidropārrāvumu metodi un negatīvo 

ietekmi, ko šī tehnoloģija rada 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 dalībvalstīm ir jāievēro augstākie 

klimata, vides un sabiedrības veselības 

standarti; 
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