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9.12.2015 A8-0341/77 

Grozījums Nr.  77 

Dario Tamburrano 

EFDD 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 

viedtīklos, pieprasījuma puses 

energopārvaldības sistēmās un 

elektroenerģijas akumulēšanas jaudās, lai 

īstenotu atjaunojamo resursu ražošanas 

paplašināšanu un decentralizāciju; 

vienlaikus atgādina, cik svarīgi ir apsvērt 

augstsprieguma līdzstrāvas (HVDC) 

tehnoloģiju izmantošanu, lai kompensētu 

atjaunojamo energoresursu nepietiekamo 

noturību; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Grozījums Nr.  78 

Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

140. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

140. uzsver, ka ES finanšu mehānismiem 

un ES finanšu iestādēm būtu jebkādā 

veidā jāatbalsta kodolenerģija; 

svītrots 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Grozījums Nr.  79 

Dario Tamburrano 

EFDD 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; 

svītrots 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Grozījums Nr.  80 

Dario Tamburrano 

EFDD 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; 

svītrots 

Or. en 

 

 


