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GROZĪJUMI Nr. 1-35

Atzinuma projekts (PE 388.334v01-00)
Umberto Guidoni
par vienotu Eiropas ārpolitiku enerģētikas jomā
(2007/2000(INI))

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Briselē 2007. gada 8. un 9. martā notikušās Eiropadomes sanāksmes 
prezidentvalsts secinājumus, kuros skaidri norādīts, ka „klimata pārmaiņu radītajām 
problēmām jāpievēršas efektīvi un tūlīt”; uzskata, ka šajā sakarā nepieciešams 
sagatavot rīcības programmu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Satu Hassi Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 2
1.a punkts (jauns)

1.a atzīst, ka klimata pārmaiņas var radīt būtiskus riskus starptautiskajai drošībai, kuru 
iemesls cita starpā var būt arvien lielāks saldūdens resursu trūkums, masveida 
migrācija un asimetrija starp klimata pārmaiņu radītajām sekām un par emisijām 
atbildīgajiem reģioniem; atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes pirmo diskusiju par 
klimata pārmaiņu draudiem pasaules drošībai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 3
1.a punkts (jauns)

1.a atkārtoti pieprasa, lai cīņā pret klimata pārmaiņām turpmāk iesaistītos ne tikai 
klimata diplomāti un vides politikas aktīvisti, bet gan lai šis jautājums tiktu iekļauts 
ES un tās dalībvalstu vispārējā ārpolitikā, tirdzniecības politikā un citās politikas 
jomās un lai tas būtu ES un dalībvalstu darbību centrā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 4
1.a punkts (jauns)

1.a aicina Eiropas Savienību pielāgot pasākumus un finanšu līdzekļus enerģētikas 
politikas un klimata politikas uzdevumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Justas Vincas Paleckis

Grozījums Nr. 5
1.a punkts (jauns)

1.a atzinīgi vērtē ieceri izveidot enerģijas ekspertu tīklu, kas Eiropas Savienībai 
palīdzētu strauji reaģēt energoapgādes drošības krīzes gadījumā; uzsver, ka svarīga 
nozīme ir agrā brīdinājuma sistēmām par ekoloģiskiem draudiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 6
2. punkta 2. ievilkums un 3. ievilkums

- uzlabot energoapgādi (svītrots) un garantēt energoapgādes drošību, vienlaikus 
ierobežojot enerģijas cenu kāpumu;

- veicināt ekonomisko sadarbību starp Eiropu un tās kaimiņvalstīm, balstoties uz 
savstarpīgumu un ievērojot starptautiskos nolīgumus;
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 7
2. punkta 3. ievilkums

- veicināt ekonomisko sadarbību starp Eiropu un tās kaimiņvalstīm, jo tas cita starpā 
paredzēts EURATOM līgumā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 8
2. punkta 3. ievilkums

- veicināt ekonomisko sadarbību starp Eiropu un tās kaimiņvalstīm, tādēļ ka patlaban 
Eiropas enerģijas tirgū nav vērojama godīga konkurence;

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 9
2.a punkts (jauns)

2.a atzīst, ka nepieciešams pilnībā apmierināt Kopienas patērētāju pašreizējo un 
nākotnē paredzamo kurināmā un enerģijas pieprasījumu, uzskatot to par svarīgu un 
neatņemamu daļu no Eiropas Savienības centieniem nodrošināt energoapgādes 
drošību, vienlaikus ievērojot vides aizsardzības prasības;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Satu Hassi Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 10
2.a punkts (jauns)

2.a uzskata, ka globālo emisiju apjoma samazināšana nedrīkst izraisīt citas bīstamas 
situācijas, piemēram, kodolieroču izplatīšanos vai terorisma draudus; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 11
3. punkts

3. atgādina, ka integrēta pieeja ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai nodrošinātu 
enerģētikas politikas iekšējo un ārējo aspektu saskaņotību, kā arī saskaņotību starp 
enerģētikas politiku un citām ar to saistītām politikas jomām; norāda, ka ES atkarība 
no importētas enerģijas netiešā veidā atstāj būtisku iespaidu uz neatkarīgu lēmumu 
pieņemšanu citās politikas jomās; tādēļ uzsver, ka nepieciešami stingri pasākumi, 
lai atbalstītu vietējo enerģijas avotu attīstīšanu un izmantošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 12
3.a punkts (jauns)

3.a aicina stiprināt uzticību Eiropas Savienībai ar vienotas ārpolitikas palīdzību, kas 
attiektos arī uz enerģētikas jautājumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 13
4. punkts

4. atgādina, ka, veidojot efektīvu kopējo Eiropas enerģētikas ārpolitiku, nepieciešams 
panākt lielāku savstarpēju saistību un integrāciju gāzes un elektrības iekšējā tirgū; 
uzsver, ka sarunās ar trešām valstīm ir svarīga saskaņota nostāja, lai garantētu 
vienotu rīcību gan ES, gan dalībvalstu, gan rūpniecības mēroga dialogos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 14
4.a punkts (jauns)

4.a aicina Eiropas Savienību pirms Krievijas–Vācijas cauruļvada būves, ko plānots 
ierīkot zem Baltijas jūras, veikt apjomīgu vides izpēti (piemēram, par jūras dzelmē 



AM\666599LV.doc 5/11 PE 388.624v01-00

LV

joprojām esošajiem ieročiem un munīciju), lai nepieļautu nekāda veida ekoloģiskos 
riskus; atzīmē — ja šī iecere tiks īstenota, ir nepieciešams nodrošināt pašreizējo 
vides standartu ievērošanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Justas Vincas Paleckis

Grozījums Nr. 15
4.a punkts (jauns)

4.a pieprasa lielāku atklātību un apspriešanos, lai nodrošinātu, ka pirms gāzes un 
naftas cauruļvadu, tostarp Baltijas jūras cauruļvada, būves uzsākšanas tiek ņemti 
vērā ekoloģiskie un drošības apsvērumi; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 16
5. punkts

5. aicina dalībvalstis veicināt būtisku energoefektivitātes palielināšanos un ierobežot 
nelietderīgu enerģijas patēriņu, kā arī izvērst atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, 
jo uzskata šos pasākumus par visefektīvāko politiku;

Or. el

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 17
5. punkts

5. aicina dalībvalstis ar konkrētu rīcību veicināt būtisku energoefektivitātes 
palielināšanos, piemēram, nepiemērojot PVN tādiem iedarbīgiem energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumiem kā izolācijai, kā arī attīstīt atjaunojamo enerģijas avotu
un tādu enerģijas avotu, kam raksturīgs zems emisiju līmenis, izmantošanu, jo 
uzskata šos pasākumus par visefektīvāko politiku; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 18
5. punkts

5. aicina dalībvalstis veicināt būtisku energoefektivitātes palielināšanos, kā arī izvērst 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, jo uzskata šos pasākumus par visefektīvāko 
politiku; uzsver, cik svarīgi ir ierobežot pārmērīgu enerģijas patēriņu, un tādēļ 
mudina dalībvalstis popularizēt sabiedrisko transportu un veicināt sabiedriskā 
transporta infrastruktūras attīstīšanu, kā arī centrālapkures attīstīšanu un 
modernizāciju; šajā sakarā uzsver, ka enerģijas krīzes gadījumā centralizētās 
apkures sistēmas ir vienkāršāk pielāgot citiem enerģijas avotiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 19
5.a punkts (jauns)

5.a stimulējot biodegvielas vai biomasas izmantošanu Eiropas Savienībā, ir kategoriski 
nepieciešams pārliecināties, ka tādējādi netiek apdraudēta vispārējā nodrošinātība 
ar pārtiku, palielināts spiediens uz dabiskajiem mežiem, izraisīta monokultūru vai 
eksotisko sugu plantāciju izplešanās vai saasinātas klimata pārmaiņas sakarā ar 
tropu mežu izciršanu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 20
5.a punkts (jauns)

5.a uzskata, ka dalībvalstis var paaugstināt energoefektivitāti un ierobežot nelietderīgu 
enerģijas patēriņu, līdzsvarojot nodokļu un nodevu sistēmas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 21
6. punkta ievaddaļa

6. aicina Eiropas Savienību uzsākt kopēju starptautiska līmeņa rīcību, lai samazinātu 
nesamērīgi pieaugošu enerģijas pieprasījumu un īstenotu pāreju uz tādu tautsaimniecību, 
kurai raksturīgs zems enerģijas patēriņš; minētajai rīcībai ir jāveicina šādu mērķu 
īstenošana:

Or. pl

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 22
6. punkta 2. ievilkums

- veicināt atjaunojamo enerģiju (vēja un saules enerģijas, no biomasas ražotas enerģijas, 
hidroenerģijas, ģeotermiskās enerģijas) attīstīšanu un izmantošanu Eiropas Savienībā 
un trešās valstīs un ES attīstības politikā paredzēt vairāk videi draudzīgas enerģijas 
un energoefektivitātes programmu, nodrošinot taisnīgu tehnoloģiju pārnesi un 
tādējādi gūstot iespēju ieņemt vadošo lomu starptautisko tirgu attīstībā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 23
6. punkta 2. ievilkums

- veicināt atjaunojamo enerģiju (vēja un saules enerģijas, no biomasas ražotas enerģijas, 
hidroenerģijas, ģeotermiskās enerģijas) attīstīšanu un izmantošanu Eiropas Savienībā 
un trešās valstīs, tādējādi nodrošinot taisnīgu tehnoloģiju pārnesi un gūstot iespēju 
ieņemt vadošo lomu starptautisko tirgu attīstībā, vienlaikus ņemot vērā, ka, attīstot un 
izmantojot minētos atjaunojamās enerģijas veidus, nepieciešams zināms laiks, līdz 
šie enerģijas avoti kļūst rentabli;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Justas Vincas Paleckis

Grozījums Nr. 24
6.a punkts (jauns)

6.a apzinās, ka dalībvalstīm ir atšķirīga nostāja par kodolenerģijas nozares nākotni 
Eiropas Savienībā un ka šis jautājums joprojām ir atklāts; pieprasa, lai dalībvalstīs 
notiktu plašāka diskusija par kodolenerģijas lomu energoapgādes drošības 
uzlabošanā un cīņā pret klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 25
6.b punkts (jauns)

6.b aicina Eiropas Savienību uzsākt dialogu ar ASV un Āzijas valstīm par būtisku 
energoefektivitātes palielināšanu, kā arī palielināt savu ietekmi Austrumāzijas un 
Vidusāzijas valstīs;

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 26
6.c punkts (jauns)

6.c aicina Eiropas Savienību paplašināt savu ietekmi attiecībā uz drošību un 
energoapgādi Austrumāzijas un Vidusāzijas reģionos;

Or. de

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 27
7. punkts

7. aicina Eiropas Savienību uzsākt īpašu dialogu ar jaunattīstības valstīm par enerģētikas 
jautājumiem un, izmantojot Kopienas instrumentus (piemēram, nesen izveidoto Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondu), meklēt papildu finanšu līdzekļus, lai 
minētajos reģionos pilnveidotu decentralizētu atjaunojamo enerģiju, enerģijas pieejamību 
un ilgtspēju, kā arī ar vispārējām interesēm saistītu enerģētikas infrastruktūru, veicinot 
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efektīvas energotehnoloģijas, kam raksturīgas samazinātas oglekļa emisijas.

Or. el

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 28
7.a punkts (jauns)

7.a aicina Eiropas Savienību līdzās finansiāla atbalsta sniegšanai jaunattīstības valstīm 
izvērst savas tehnoloģijas starptautiskā līmenī un uzsākt ar šīm valstīm dialogu, 
uzņemoties tajā līdera lomu un par ilgtermiņa mērķi nosakot energoinfrastruktūru 
kopīgu izmantošanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Satu Hassi Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 29
7.a punkts (jauns)

7.a aicina Eiropas Savienību censties aktīvi dibināt jaunas partnerattiecības enerģētikas 
jomā ar tām valstīm, kurām piemīt liels potenciāls atjaunojamas ūdeņraža enerģijas 
vai elektroenerģijas ražošanā un eksportēšanā, cita starpā, izmantojot koncentrētu 
saules enerģiju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 30
7.a punkts (jauns)

7.a uzsver, ka Eiropas Savienības pieaugošā atkarība no importētas enerģijas varētu 
izraisīt politiska rakstura problēmas; ar bažām atzīmē, ka bieži vien, baidoties no 
piegādes ierobežojumiem, netiek pausta pietiekami skaidra kritika par cilvēktiesību 
situāciju gāzes un naftas piegādātājvalstīs;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Justas Vincas Paleckis

Grozījums Nr. 31
7.a punkts (jauns)

7.a uzsver, ka nepieciešams jauns nolīgums starp ES un Krieviju, kurā jāiekļauj videi 
draudzīgu un energoefektīvu tehnoloģiju attīstīšanas princips; uzsver, ka ir svarīgi 
paplašināt ES un Krievijas sadarbību vides jautājumos saskaņā ar Ziemeļu 
dimensiju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 32
7.b punkts (jauns)

7.b uzsver — kaut arī energoapgādes nodrošināšanā cita starpā liela nozīme ir 
ārpolitikas pasākumiem, tomēr nekādā gadījumā nav pieļaujama atkāpšanās no 
Eiropas Savienības un tās dalībvalstu svarīgākajiem ārpolitikas mērķiem, 
piemēram, cilvēktiesību aizsardzības, demokrātijas un tiesiskuma veicināšanas, 
transatlantiskajām partnerattiecībām un, pats galvenais, miera nodrošināšanas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Satu Hassi Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 33
7.b punkts (jauns)

7.b pieprasa steidzīgi veikt novērtējumu par ES ārējā atbalsta un starptautisko finanšu 
institūciju atbalsta ietekmi uz klimatu; atzīst, ka jaunattīstības valstīm ir ļoti svarīgi 
sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus; ir pārliecināts, ka inteliģentās 
energotehnoloģijas, atjaunojamie enerģijas avoti un jo īpaši energoefektivitāte 
sniedz plašas iespējas uzlabot piekļuvi enerģijai, neizraisot emisiju palielināšanu, un 
tādējādi samazināt atkarību no ārējiem enerģijas avotiem un īstenot klimata un 
attīstības mērķus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Satu Hassi Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 34
7.c punkts (jauns)

7.c atbalsta ierosinājumu par partnerattiecībām ar Āfriku enerģētikas jomā; tomēr 
stingri iesaka dibināt līdzīgas partnerattiecības arī ar Ķīnu un Indiju, ņemot vērā, 
ka šajās valstīs visai strauji palielinās siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomi un tādēļ 
tām steidzami nepieciešams atbalsts veiktspējas pilnveidošanai un investīcijām 
atjaunojamos enerģijas avotos un energoefektīvās tehnoloģijās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 35
7.a punkts (jauns)

7.a uzskata, ka Eiropas mēroga regulatīvās iestādes izveidošana sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas ārpolitikā enerģētikas jomā.

Or. el
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