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9.12.2015 A8-0341/67 

Grozījums Nr.  67 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 — ņemot vērā 2015. gada 15. decembra 

rezolūciju par "Elektrotīklu 

starpsavienojumu 10 % mērķrādītāja 

sasniegšana – Eiropas elektrotīkla 

sagatavošana 2020. gadam"
1
. 

 

__________________________________ 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 



 

AM\1081288LV.doc  PE573.403v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.12.2015 A8-0341/68 

Grozījums Nr.  68 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

58. uzsver, ka Eiropas Savienībā steidzami 

ir nepieciešams pienācīgi izstrādāts 

elektroenerģijas tirgus nākotnes modelis, 

kura mērķim ir jābūt nepieciešamo 

ieguldījumu veicināšanai, lai nodrošinātu 

ilgtermiņa energoapgādi, un kuram ir 

jābūt uz tirgu balstītam un tīklu drošības 

ziņā piemērotam optimizētai atjaunojamo 

energoresursu integrācijai, vienlaikus 

pilnībā ņemot vērā energoapgādes un 

enerģijas pieprasījuma mainīgo situāciju, 

tostarp mazapjoma energoražošanas 

pieaugumu, pieprasījumreakcijas 

tehnoloģijas plašāku izmantojumu un 

arvien lielāko atjaunojamās enerģijas 

īpatsvaru; šajā ziņā norāda, ka ir vajadzīgi 

kopēji viedtīklu standarti, kas būtu viens no 

būtiskajiem elementiem, lai nodrošinātu 

stabilu piegādi un enerģijas brīvu apriti 

pāri robežām, tādējādi veicinot 

energoapgādes drošību; turklāt uzsver 

nozīmi, kāda var būt viedāku energotīklu 

un jaunu enerģijas uzglabāšanas objektu 

attīstībai, paaugstinot atjaunojamo 

energoresursu līmeni Eiropas mērogā un 

nodrošinot, ka šāda infrastruktūra tiek 

izveidota saistībā ar reģionālajiem 

atjaunojamo energoresursu centriem; 

 

58. uzsver, ka ir steidzami nepieciešams 

pienācīgi izstrādāts ES elektroenerģijas 

tirgus nākotnes modelis un tā mērķim ir 

jābūt nepieciešamo ieguldījumu 

veicināšanai, lai nodrošinātu piegādi 

ilgtermiņā, un optimālai atjaunojamo 

energoresursu integrācijai, kas paaugstinās 

elektrības tīkla stabilitāti, vienlaikus 

pilnībā ņemot vērā energoapgādes un 

enerģijas pieprasījuma nepastāvīgo 

raksturu, tostarp enerģijas mazapjoma 

ražošanas plašāku pieaugumu, 

pieprasījuma reakcijas tehnoloģijas un 

arvien lielāko atjaunojamās enerģijas daļu; 

šajā ziņā norāda, ka ir vajadzīgi kopēji 

viedtīklu standarti, kas būtu viens no 

būtiskajiem elementiem, lai nodrošinātu 

stabilu piegādi un enerģijas brīvu apriti 

pāri robežām, tādējādi veicinot 

energoapgādes drošību; turklāt uzsver 

nozīmi, kāda var būt viedāku energotīklu 

un jaunu enerģijas uzglabāšanas objektu 

attīstībai, paaugstinot atjaunojamo 

energoresursu līmeni Eiropas mērogā un 

nodrošinot, ka šāda infrastruktūra tiek 

izveidota saistībā ar reģionālajiem 

atjaunojamo energoresursu centriem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Grozījums Nr.  69 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

59.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 59a. atzinīgi novērtē 2015. gada 15. 

decembra rezolūciju par "Elektrotīklu 

starpsavienojumu 10 % mērķrādītāja 

sasniegšana – Eiropas elektrotīkla 

sagatavošana 2020. gadam"; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Grozījums Nr.  70 

Claude Turmes 

Verts/ALE 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, reģionālajos un vietējos viedtīklos, 

pieprasījuma pārvaldībā, 

enerģoakumulācijas jaudās un elastīgā 

enerģijas / enerģijas-gāzes /enerģijas- 

siltuma ģenerācijā, lai īstenotu 

atjaunojamo resursu ražošanas 

paplašināšanu un decentralizāciju; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Grozījums Nr.  71 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

107.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 107a. atgādina, ka globālās temperatūra 

paaugstināšanās ierobežošana līdz vidēji 

2°C negarantē klimata būtisku pārmaiņu 

seku novēršanu; uzsver, ka kopējo oglekļa 

emisiju pakāpeniska likvidēšana līdz 

2050. gadam vai drīz pēc tam ir 

nepieciešama, lai pasauli noturētu uz 

izmaksu ziņā lietderīgas emisiju 

trajektorijas, kas atbilstu 2°C mērķim; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Grozījums Nr.  72 

Claude Turmes 

Verts/ALE 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. 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 pārvaldīta 

dekarbonizācija nepaaugstina 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 

ir 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; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Grozījums Nr.  73 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

139. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

139. norāda, ka kodolenerģija ir 

nodrošinājuši 27 % ES energoresursu 

struktūrā un vairāk nekā pusi no visas ES 

zemoglekļa enerģijas 2014. gadā un ka 

130 no 132 ES kodolelektrostacijām līdz 

2050. gadam ir jāpārtrauc ekspluatācija, 

radot ievērojamu robu zemoglekļa 

pamatslodzes enerģijā ES energoresursu 

struktūrā; atzīst, ka dažas dalībvalstis ir 

nolēmušas pakāpeniski atteikties no 

kodolenerģijas, bet citas apsver iespēju 

izstrādāt jaunus kodolspēkstaciju 

projektus, lai izpildītu valsts un ES 

enerģētikas un klimata mērķus, un aicina 

Komisiju nodrošināt, lai ES sniegtu 

atbalstošu sistēmu tām dalībvalstīm, kuras 

vēlas īstenot jaunus kodolenerģijas 

projektus, ievērojot ES iekšējā tirgus un 

konkurences noteikumus; 

139. norāda, ka 2013. gadā 

elektroenerģijas kopējā apjomā 26 % no 

atjaunojamiem resursiem; norāda, ka 

laikā no 1999. līdz 2012. gadam 

elektroenerģijas ģenerācija no 

atjaunojamiem resursiem ir 

palielinājusies par 177 %;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Grozījums Nr.  74 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

141. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

141. norāda, ka kodolenerģija ir viens no 

svarīgākajiem Eiropas enerģētikas 

sistēmas veicinātājiem, radot mazākas 

CO2 emisijas, vienlaikus samazinot 

atkarību no importa un nodrošinot stabilu 

elektroenerģijas ražošanu, kas var kalpot 

iekšējam tirgum un būt stabils pamats 

tādai energosistēmai, kurā pakāpeniski 

tiek ieviestas atjaunojamās enerģijas; 

141. norāda, ka uz kodolenerģētiku 

attiecas Eiropas Atomenerģijas kopienas 

(Euratom) dibināšanas līgums; atgādina, 

ka Saskaņā ar Euratom līgumu Eiropas 

Parlamentam lēmumu pieņemšanā ir tikai 

konsultatīvas pilnvaras; 

Or. en 



 

AM\1081288LV.doc  PE573.403v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.12.2015 A8-0341/75 

Grozījums Nr.  75 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

142. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

142. aicina dalībvalstis, kuras pakāpeniski 

atsakās no kodolenerģijas, nodrošināt, ka 

tā tiek aizstāta ar tādas enerģijas 

ražošanu, kas var nodrošināt līdzvērtīgu 

energoresursu apjomu un veicināt 

vispārējās ražošanas un sadales sistēmas 

stabilizēšanu; 

142. atgādina par Komisijas 2003. gada 

rakstisko deklarāciju un Komisijas 

2006. gada 24. oktobra Ieteikumu 

(2006/851/Euratom) par kodoliekārtu 

ekspluatācijas pārtraukšanu, kurā teikts, 

ka "attiecībā uz visām kodoliekārtām 

jādod priekšroka atsevišķam fondam, 

kura apdomīgu izmantojumu atbilstīgi 

kontrolē", un aicina Komisiju izteikt šo 

pieeju juridiski saistošā tiesību aktā; 

Or. en 

 

 


