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9.12.2015 A8-0341/55 

Pakeitimas 55 

Evžen Tošenovský 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. ragina valstybes nares parengti ilgalaikes 

energetikos strategijas, turint mintyje 

ilgalaikį tikslą iki 2050 m. sumažinti 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 80-

95 proc.; 

3. ragina valstybes nares parengti ilgalaikes 

energetikos strategijas, turint mintyje 

ilgalaikį tikslą iki 2050 m. sumažinti 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 80–

95 proc.; parengti atitinkamas strategijas 

ir dėti panašias pastangas turėtų ir 

didžiausios pasaulio teršėjos;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Pakeitimas 56 

Evžen Tošenovský 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. mano, kad energetikos sąjunga suteikia 

galimybę derėtis su trečiosiomis šalimis 

laikantis vienos pozicijos; ragina Komisiją 

išnagrinėti savanoriško bendro pirkimo 

mechanizmo tinkamumą ir galimą 

struktūrą bei jo poveikį dujų vidaus rinkos 

veikimui, susijusioms bendrovėms, taip pat 

jo vaidmenį siekiant užtikrinti dujų tiekimo 

saugumą; pažymi, kad, atsižvelgiant į kelis 

galimus bendro pirkimo mechanizmų 

modelius, reikia toliau imtis veiksmų 

siekiant nustatyti geriausią rinka 

grindžiamą modelį, kurį būtų galima taikyti 

ES regionams ir susijusiems tiekėjams, taip 

pat kokiomis sąlygomis galėtų būti 

pradedamas taikyti savanoriškas bendro 

pirkimo mechanizmas; mano, kad pozicijų 

derinimas ir bendras dujų pirkimas turėtų 

prasidėti regionų lygiu; kol kas 

rekomenduoja Komisijai ir Energijos 

bendrijos sekretoriatui atitinkamai remti tas 

ES valstybes nares ir Energijos bendrijos 

susitariančiąsias šalis, kurios savanoriškai 

norėtų derėtis dėl energetikos sutarčių, 

laikydamosi ES vidaus rinkos teisyno ir ES 

konkurencijos ir Pasaulio prekybos 

organizacijos taisyklių, ir užtikrinti 

neskelbtinos komercinės informacijos 

apsaugą; pabrėžia, kad energijos tiekimo 

sutartys turi būti grindžiamos rinkos 

kainomis ir konkurencija; 

15. mano, kad energetikos sąjunga reiškia 

labiau koordinuotą požiūrį į trečiąsias 

šalis; ragina Komisiją išnagrinėti 

savanoriško bendro pirkimo mechanizmo 

tinkamumą ir galimą struktūrą bei jo 

poveikį dujų vidaus rinkos veikimui, 

susijusioms bendrovėms, taip pat jo 

vaidmenį siekiant užtikrinti dujų tiekimo 

saugumą; pažymi, kad, atsižvelgiant į kelis 

galimus bendro pirkimo mechanizmų 

modelius, reikia toliau imtis veiksmų 

siekiant nustatyti geriausią rinka 

grindžiamą modelį, kurį būtų galima taikyti 

ES regionams ir susijusiems tiekėjams, taip 

pat kokiomis sąlygomis galėtų būti 

pradedamas taikyti savanoriškas bendro 

pirkimo mechanizmas; mano, kad pozicijų 

derinimas ir bendras dujų pirkimas turėtų 

prasidėti regionų lygiu; kol kas 

rekomenduoja Komisijai ir Energijos 

bendrijos sekretoriatui atitinkamai remti tas 

ES valstybes nares ir Energijos bendrijos 

susitariančiąsias šalis, kurios savanoriškai 

norėtų derėtis dėl energetikos sutarčių, 

laikydamosi ES vidaus rinkos teisyno ir ES 

konkurencijos ir Pasaulio prekybos 

organizacijos taisyklių, ir užtikrinti 

neskelbtinos komercinės informacijos 

apsaugą; pabrėžia, kad energijos tiekimo 

sutartys turi būti grindžiamos rinkos 

kainomis ir konkurencija;  
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9.12.2015 A8-0341/57 

Pakeitimas 57 

Evžen Tošenovský 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

174 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

174. ragina Komisiją pateikti išsamų 

įvairių fondų ir finansavimo priemonių 

paskirstymą, pavyzdžiui, InvestEU 

programos, Europos infrastruktūros tinklų 

priemonių, mokslinių tyrimų ir taikomosios 

veiklos fondo, struktūrinių ir investicinių 

fondų, pažangiojo elektros energijos tinklo 

finansavimo priemonių (ERA-NET PLUS), 

programos „Horizontas 2020“, Europos 

investicijų banko, Europos energetikos 

programos ekonomikai gaivinti, Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės 

(Energetika), NER 300, Anglių ir plieno 

mokslinių tyrimų fondo (APMTF) ir 

Eurogia+ programų, ir patikslinti 

tinkamumo gauti finansavimą pagal šias 

programas taisykles;  

174. ragina Komisiją pateikti išsamų 

įvairių fondų ir finansavimo priemonių 

paskirstymą, pavyzdžiui, InvestEU 

programos, Europos infrastruktūros tinklų 

priemonių, mokslinių tyrimų ir taikomosios 

veiklos fondų, struktūrinių ir investicinių 

fondų, pažangiojo elektros energijos tinklo 

finansavimo priemonių (ERA-NET PLUS), 

programos „Horizontas 2020“, Europos 

investicijų banko, Europos energetikos 

programos ekonomikai gaivinti, Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės 

(Energetika), NER 300, Anglių ir plieno 

mokslinių tyrimų fondo (APMTF) ir 

Eurogia+ programų, ir patikslinti 

tinkamumo gauti finansavimą pagal šias 

programas taisykles, kurios turi būti 

nediskriminacinės technologijų, 

prisidedančių siekiant ES 2030 m. klimato 

ir energetikos tikslų, požiūriu;  

Or. en 

 

 

 


