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9.12.2015 A8-0341/61 

Grozījums Nr.  61 

Flavio Zanonato 

S&D 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, 

enerģijas cenas un izmaksas, kopienas un 

vietēja mēroga energoražošanas attīstību 

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, 

enerģijas cenas un izmaksas, kopienas un 

vietēja mēroga energoražošanas attīstību 
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un enerģētiskās nabadzības un 

neaizsargātības līmeni; 

un enerģētiskās nabadzības un 

neaizsargātības līmeni; norāda uz 

Enerģētikas padomes 2015. gada 

26. novembra secinājumiem par 

Enerģētikas savienības pārvaldības 

sistēmu un aicina Komisiju ātri iesniegt 

Parlamentam un Padomei tiesību akta 

priekšlikumu, ņemot vērā Padomes 

secinājumus un Parlamenta viedokli, kas 

pausts šajā ziņojumā; piekrīt Padomes 

secinājumiem, ka valstu enerģētikas un 

klimata plāni 2021.–2030. gada periodam 

būtu ne tikai jāorientē uz 2030. gada 

mērķu sasniegšanu, bet tajos būtu 

jāatspoguļo arī ilgtermiņa perspektīva, jo 

īpaši pieņemtais ES mērķis līdz 

2050. gadam samazināt emisijas par 80–

95 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Grozījums Nr.  62 

Flavio Zanonato 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzsver, ka Enerģētikas savienībai ir 

jāpieņem visaptveroša pieeja, galveno 

uzmanību pievēršot tādiem aspektiem kā 

pilnībā integrēta enerģijas iekšējā tirgus 

izveide, energoapgādes drošība, vislabākais 

ES energoresursu izmantojums, enerģijas 

pieprasījuma ierobežošana un 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšana, pamatojoties galvenokārt 

uz atjaunojamiem energoresursiem un ES 

mēroga oglekļa dioksīda emisiju tirgu, kā 

arī pētniecību un inovāciju, kuras mērķis ir 

kļūt par līderi energotehnoloģiju jomā; 

uzsver, ka Enerģētikas savienības centrā ir 

jābūt iedzīvotājiem un viņi ir jānodrošina 

ar drošu, ilgtspējīgu un cenu ziņā pieejamu 

enerģiju; 

5. uzsver, ka Enerģētikas savienībai ir 

jāpieņem visaptveroša pieeja, galveno 

uzmanību pievēršot tādiem aspektiem kā 

pilnībā integrēta enerģijas iekšējā tirgus 

izveide, energoapgādes drošība, vislabākais 

ES energoresursu izmantojums, enerģijas 

pieprasījuma ierobežošana un 

dekarbonizācija, pamatojoties galvenokārt 

uz atjaunojamiem energoresursiem un ES 

mēroga oglekļa dioksīda emisiju tirgu, kā 

arī pētniecību un inovāciju, kuras mērķis ir 

kļūt par līderi energotehnoloģiju jomā; 

uzsver, ka Enerģētikas savienības centrā ir 

jābūt iedzīvotājiem un viņi ir jānodrošina 

ar drošu, ilgtspējīgu un cenu ziņā pieejamu 

enerģiju; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Grozījums Nr.  63 

Flavio Zanonato 

S&D grupas vārdā 

Morten Helveg Petersen 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atkārtoti pauž apņemšanos sasniegt 

mērķus, kas klimata un enerģētikas jomā 

izvirzīti laikposmam līdz 2030. gadam, 

proti, par 40 % samazināt siltumnīcefekta 

gāzu emisiju, Eiropas energoresursu 

struktūrā atjaunojamo energoresursu 

īpatsvaru palielināt līdz 27 % un par 30 % 

uzlabot energoefektivitāti; 

6. konstatē, ka Eiropadomes mērķi, kas 

klimata un enerģētikas jomā izvirzīti 

laikposmam līdz 2030. gadam, ir vāji, 

proti, par 40 % samazināt siltumnīcefekta 

gāzu emisiju, Eiropas energoresursu 

struktūrā atjaunojamo energoresursu 

īpatsvaru palielināt līdz 27 % un par 27 % 

uzlabot energoefektivitāti; atgādina, ka 

Parlaments ir atkārtoti prasījis par 

saistošiem 2030. gada klimata un 

enerģētikas mērķiem noteikt vismaz 40 % 

iekšzemes samazinājumu siltumnīcefekta 

gāzu emisijām, vismaz 30 % atjaunojamo 

energoresursu izmantojumu un 40 % 

energoefektivitātes uzlabojumu, kas būtu 

jāpanāk, īstenojot individuālos valstu 

mērķus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Grozījums Nr.  64 

Flavio Zanonato 

S&D 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. aicina Komisiju rīkoties, lai mazinātu 

atkarību no importētās enerģijas un fosilā 

kurināmā un šajā ziņā regulāri publicēt 

progresa ziņojumus; uzsver 

energoefektivitātes un atjaunojamās 

enerģijas avotu būtisko lomu, jo tie ir 

primārie līdzekļi, ar ko mazināt atkarību 

no importa, un uzsver pienācīgi 

īstenojamu saistošu mērķu 

nepieciešamību; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Grozījums Nr.  65 

Flavio Zanonato 

S&D grupas vārdā 

Morten Helveg Petersen 

ALDE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

89. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

89. norāda, ka Eiropadomes 2014. gada 

23. un 24. oktobra secinājumos ir minēts, 

ka energoefektivitātes uzlabošanai līdz 
2030. gadam ES līmenī ir noteikts 

indikatīvs mērķis vismaz 27 % apmērā un 

ka 2020. gadā tas tiks pārskatīts, ņemot 

vērā vērienīgu ES līmeni 30 % apmērā;  

atgādina par Parlamenta rezolūcijām šajā 

sakarā;  atzinīgi vērtē Komisijas 

apņemšanos, pārskatot 

Energoefektivitātes direktīvu, paturēt 

prātā 30 % mērķi;  uzsver, ka dalībvalstīm 

ir vajadzība elastība attiecībā uz 

pasākumiem un metodēm šā mērķa 

sasniegšanai;  uzsver, ka 

energoefektivitātei un atjaunojamiem 

energoresursiem būs būtiska nozīme 

attiecībā uz to, lai sasniegtu ES ilgtermiņa 
mērķi, proti, rentablā veidā samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas;  atkārtoti 

pauž, ka ES arī turpmāk ir jācenšas 

sasniegt savu beznosacījumu mērķi līdz 

2030. gadam samazināt emisijas vismaz 

par 40 %; 

89. atgādina par Parlamenta 2014. gada 

5. februāra, 2014. gada 26. novembra  un 

2015. gada 15. oktobra rezolūcijām, kurās 

prasīts tiekties uz trijiem 2030. gada 

saistošajiem mērķiem enerģētikas un 

klimata jomā, jo īpaši uz 

energoefektivitātes mērķi 40 % apmērā; 

uzsver, ka ES energoefektivitātes mērķim 

laikposmam pēc 2020. gada jābūt 

saistošam un tas jāīsteno, izmantojot 

atsevišķu valstu mērķus; mudina 

Komisiju izstrādāt dažādus 2030. gada 

energoefektivitātes scenārijus, tostarp 

atbilstoši Parlamenta noteiktajam 

līmenim 40 % apmērā; mudina Padomi, 

kura aicināja tiekties uz ES mēroga mērķi 

vismaz 27 % apmērā, pārskatīt savu 

mērķi, paaugstinot to atbilstoši 

Parlamenta pieņemtajam mērķim; 



 

AM\1081284LV.doc  PE573.403v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Grozījums Nr.  66 

Flavio Zanonato 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

150. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

150. norāda, ka uzlabotiem 

transportlīdzekļu veiktspējas standartiem 

un degvielas patēriņa efektivitātei ir 

būtiska nozīme gan ES atkarības no naftas 

samazināšanā, gan siltumnīcefekta gāzu 

emisiju ierobežošanā, un tāpēc aicina 

nozari, dalībvalstis un Komisiju turpināt un 

pastiprināt savus centienus šajā jomā;  

aicina Komisiju pārskatīt CO2 emisiju 

standartus automašīnām un vieglajiem 

kravas automobiļiem laikposmam pēc 

2020. gada; tomēr norāda, ka ilgtermiņa 

risinājums nolūkā samazināt transporta 

radītās emisijas, nodrošināt mazāku 

enerģijas pieprasījumu un dažādot piegādi 

ir rodams alternatīvo degvielu jomā un 

elektrifikācijā, izmantojot no 

atjaunojamiem energoresursiem ražotu 

elektrību un popularizējot ilgtspējīgākus 

transporta veidus; 

150. norāda, ka uzlabotiem 

transportlīdzekļu veiktspējas standartiem 

un degvielas patēriņa efektivitātei ir 

būtiska nozīme gan ES atkarības no naftas 

samazināšanā, gan siltumnīcefekta gāzu 

emisiju ierobežošanā, un tāpēc aicina 

nozari, dalībvalstis un Komisiju turpināt un 

pastiprināt savus centienus šajā jomā, 

nodrošinot, lai — ņemot vērā nesenos 

skandālus — emisijas testēšana būtu ne 

tikai precīza, bet arī atspoguļotu reālos 

braukšanas apstākļus; aicina Komisiju 

pārskatīt CO2 emisiju standartus 

automašīnām un vieglajiem kravas 

automobiļiem laikposmam pēc 2020. gada; 

tomēr norāda, ka ilgtermiņa risinājums 

nolūkā samazināt transporta radītās 

emisijas, nodrošināt mazāku enerģijas 

pieprasījumu un dažādot piegādi ir rodams 

alternatīvo degvielu jomā un 

elektrifikācijā, izmantojot no 

atjaunojamiem energoresursiem ražotu 

elektrību un popularizējot ilgtspējīgākus 

transporta veidus; 

Or. en 

 

 


