
 

AM\1081267LT.doc  PE573.403v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

9.12.2015 A8-0341/1 

Pakeitimas 1 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi energetikos sąjunga turėtų būti 

naujas Europos energetikos modelis, 

paremtas plačiu teisėkūros pagrindu ir 

plataus užmojo tikslais; kadangi 

energetikos sąjungos valdymas turi būti 

skaidrus, užtikrinantis struktūrinį 

stabilumą ir įtraukiantis Parlamentą į 

sprendimų priėmimo procesą ir kartu 

skatinantis vietos valdžios institucijų ir 

piliečių dalyvavimą; 

F. kadangi energetikos sąjunga turėtų 

užtikrinti struktūrinį stabilumą ir įtraukti 

nacionalinius Parlamentus į sprendimų 

priėmimo procesą ir kartu skatinti vietos 

valdžios institucijų ir piliečių dalyvavimą; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Pakeitimas 2 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi atsparios energetikos sąjungos, 

paremtos plataus užmojo klimato politika, 
tikslas – užtikrinti perėjimą prie naujo 

energetikos modelio, kuris suteikia namų 

ūkiams ir įmonėms galimybę gaminti ir 

vartoti saugią, tvarią, konkurencingą ir 

nebrangią energiją; 

I. kadangi atsparios energetikos sąjungos 

tikslas – užtikrinti sistemą, kuri suteiktų 

namų ūkiams ir įmonėms galimybę gaminti 

ir vartoti saugią, konkurencingą ir 

nebrangią energiją; 

Or. en 



 

AM\1081267LT.doc  PE573.403v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.12.2015 A8-0341/3 

Pakeitimas 3 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi energetikos sąjungoje energijos 

nepritekliaus klausimą reikia spręsti 

suteikiant pažeidžiamiems vartotojams 

daugiau galimybių, didinant labiausiai 

pažeidžiamų asmenų energijos vartojimo 

efektyvumą ir parengiant sąlygų gerinimo 

priemones, kad energija taptų įperkama 

skurstantiems; 

J. kadangi valstybės narės turi spręsti 

energijos nepritekliaus klausimą suteikiant 

daugiau galimybių pažeidžiamiems 

vartotojams, didinant labiausiai 

pažeidžiamų asmenų energijos vartojimo 

efektyvumą ir parengiant sąlygų gerinimo 

priemones, kad energija būtų įperkama 

skurstantiems; 

Or. en 



 

AM\1081267LT.doc  PE573.403v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.12.2015 A8-0341/4 

Pakeitimas 4 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi energetikos sąjungos ateities 

vizija – bendra sąjunga, kurioje valstybės 

narės pripažįsta, kad jos visos yra viena 

nuo kitos priklausomos teikiant saugią, 

tvarią ir nebrangią energiją savo 

piliečiams, remiantis tikru solidarumu ir 

pasitikėjimu, ir kurioje Europos Sąjunga 

pasauliniu mastu laikosi tos pačios 

pozicijos; kadangi dėl šių priežasčių 

kiekviena valstybė narė privalo teikti 

pirmenybę energijos vartojimo 

efektyvumui ir energijos paklausos 

mažinimui, kad užtikrintų energijos 

tiekimo saugumą ES ir jos valstybių narių 

visumai; 

L. kadangi energetikos sąjungos ateities 

vizijoje valstybės narės turėtų pripažinti 

tai, kad jos visos viena nuo kitos priklauso 

teikdamos saugią, tvarią ir nebrangią 

energiją savo piliečiams, remiasi tikru 

pasitikėjimu, nedarant poveikio valstybių 

narių suverenitetui apibrėžiant jų 

energijos rūšių derinį; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Pakeitimas 5 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi ES energetikos politika turėtų 

papildyti klimato politiką, o jų tikslai – 

viena kitą sustiprinti; kadangi energetikos 
sąjunga turėtų papildyti Europos 

reindustrializacijos ir augimo uždavinius, 

skatinti perėjimą prie tvarios ekonomikos, 

didžiąja dalimi pagrįstos energijos 

vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančiąja 

energija, o tai padidintų Europos 

ekonomikos konkurencingumą pasaulyje, 

ir kartu būtų veiksmingai išvengta anglies 

dioksido nutekėjimo grėsmės; 

M. kadangi energetikos sąjunga turėtų 

papildyti ES reindustrializacijos ir augimo 

uždavinius, o tai padidintų ES ekonomikos 

konkurencingumą pasaulyje, ir kartu būtų 

veiksmingai išvengta anglies dioksido 

nutekėjimo grėsmės; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Pakeitimas 6 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

P konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

P. kadangi daugelis šalių labai 

priklausomos nuo vienintelio tiekėjo ir dėl 

to tiekimo sutrikimai gali jas padaryti 

pažeidžiamas; 

P. kadangi kai kurios valstybės narės labai 

priklausomos nuo vienintelio tiekėjo ir dėl 

to tiekimo sutrikimai gali jas padaryti 

pažeidžiamas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Pakeitimas 7 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

R konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

R. kadangi strateginių išteklių, ypač naftos 

ir gamtinių dujų, strategijos parengimas ir 

įgyvendinimas tapo svarbia Rusijos 

užsienio politikos strategijos dalimi, kad ji 

galėtų taikyti politinį spaudimą kitoms 

šalims; pažymi, kad šią praktiką Rusija 

taikė daugeliui kaimyninių šalių ir keletui 

Europos Sąjungos valstybių narių; 

R. kadangi strateginių išteklių, ypač naftos 

ir gamtinių dujų, strategijos parengimas ir 

įgyvendinimas tapo svarbia energiją 

eksportuojančių šalių užsienio politikos 

strategijos dalimi, kad ji galėtų taikyti 

politinį spaudimą kitoms šalims; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Pakeitimas 8 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

U. kadangi įgyvendinat energetinio 

saugumo politiką turi būti sprendžiamas 

poreikio užtikrinti stabilaus tiekimo iš 

įvairių energijos šaltinių klausimas, 

užtikrinantis Europos ekonomikai energiją, 

reikalingą transportui, pramonei ir 

būstams, tokiu būdu, kuriuo remiamas 

konkurencingumas ir klimato politika, tuo 

pat metu mažinant priklausomumą nuo tų, 

kurie sąmoningai siekia energijos išteklius 

panaudoti savo politiniais tikslais, kad 

galėtų daryti įtaką politinei kitų šalių 

raidai; 

U. kadangi įgyvendinat energetinio 

saugumo politiką turi būti sprendžiamas 

poreikio užtikrinti stabilaus tiekimo iš 

įvairių energijos šaltinių klausimas, 

užtikrinantis ES ekonomikai energiją, 

reikalingą transportui, pramonei ir 

būstams, tokiu būdu, kuriuo remiamas 

konkurencingumas, tuo pat metu mažinant 

priklausomumą nuo tų, kurie sąmoningai 

siekia energijos išteklius panaudoti savo 

politiniais tikslais, kad galėtų daryti įtaką 

politinei kitų šalių raidai; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Pakeitimas 9 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

W konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

W. kadangi 2006 ir 2009 m. kilus Rusijos 

ir tranzito šalies Ukrainos dujų ginčui 

daugelis ES valstybių patyrė didelį 

energijos nepriteklių; kadangi sutrikimai 

rodo, jog priemonės, kurių iki šiol buvo 

imtasi, nebuvo pakankamos, kad būtų 

panaikinta Europos priklausomybė nuo 

Rusijos dujų; 

W. kadangi 2006 m. ir 2009 m. vykstant 

Rusijos ir tranzito šalies Ukrainos dujų 

ginčui, daugelis ES valstybių narių patyrė 

žymų energijos nepriteklių; kadangi 

sutrikimai rodo, jog priemonės, kurių iki 

šiol buvo imtasi, nebuvo pakankamos, kad 

būtų panaikintas Ukrainos vykdytas 

nederamas dujų, skirtų ES valstybėms 

narėms, pasisavinimas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Pakeitimas 10 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Y konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Y. kadangi vien iki 2020 m. į ES 

energetikos sektorių reikia investuoti 

daugiau kaip 1 trln. EUR ir kadangi 

kiekvienam eurui, kuris nebus investuotas 

į energetikos infrastruktūrą iki 2020 m., 

po 2020 m. reikės 4,3 euro tiems patiems 

tikslams pasiekti, o tai būtų bereikalinga 

našta ateities kartoms; 

Y. kadangi energijos kainos ES valstybėse 

narėse yra aukštos daugiausia dėl 

mokesčių ir priemokų, taikomų 

tradiciniams energijos šaltiniams, siekiant 

subsidijuoti atsinaujinančius energijos 

šaltinius; 

Or. en 

 

 


