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Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. pakartoja, kad energija yra socialinis 

visuomenės turtas, todėl ES turėtų sutelkti 

dėmesį į energijos nepritekliaus klausimą 

ir skatinti imtis konkrečių priemonių šiai 

problemai išspręsti; todėl primygtinai 

teigia, kad energetikos sąjunga turėtų 

užtikrinti visiems vienodą energijos 

prieinamumą, prisidėti prie to, kad jos 

kainos būtų prieinamos vartotojams, remti 

jungtis ir energijos infrastruktūrą, kurios 

turi strateginę reikšmę žmonėms, ir 

sustiprinti valstybinę kontrolę bei 

reguliavimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 28a. mano, kad hidraulinis ardymas 

Sąjungoje yra rizikingas ir turi neigiamą 

poveikį klimatui, aplinkai bei visuomenės 

sveikatai ir dėl jo kyla grėsmė, kad nebus 

pasiektas ilgalaikis ES anglies dioksido 

kiekio mažinimo tikslas; taip pat mano, 

kad atsižvelgiant į ribotas netradicinių 

rūšių kuro galimybes prisidėti 

patenkinant būsimus ES energijos 

poreikius, taip pat į dideles investicijų ir 

eksploatavimo išlaidas, hidraulinis 

ardymas nėra perspektyvi technologija; 

todėl primygtinai ragina valstybes nares 

susilaikyti nuo skalūnų dujų žvalgymo ir 

jų eksploatavimo; 

Or. en 
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Pakeitimas 60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

134 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

134. pripažįsta, kad energijos rūšių derinio 

nustatymas visų pirma priklauso valstybių 

narių kompetencijai, tačiau supranta 

visuomenės susirūpinimą dėl hidraulinio 

ardymo ir galimo šios technologijos 

poveikio klimatui, aplinkai ir visuomenės 

sveikatai, taip pat siekiant ilgalaikio ES 

anglies dioksido kiekio mažinimo tikslo; be 

to, pripažįsta, kad ribotos netradicinių rūšių 

kuro galimybės padedant tenkinti būsimus 

ES energijos poreikius, taip pat didelės 

investicijos ir eksploatavimo išlaidos bei 

dabartinės žemos pasaulinės naftos kainos 

verčia abejoti, ar hidraulinis ardymas yra 

perspektyvi technologija Europos 

Sąjungoje; mano, kad į visuomenės 

susirūpinimą būtina tinkamai atsižvelgti ir 

kad bet kokia hidraulinio ardymo veikla 

turėtų atitikti aukščiausius klimato, 

aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos 

standartus; ragina tas valstybes nares, 

kurios ketina vykdyti hidraulinio ardymo 

veiklą, laikytis 2014 m. Komisijos 

rekomendacijos dėl angliavandenilių 

(pvz., skalūnų dujų) žvalgybos ir gavybos 

didžiatūrio hidraulinio ardymo metodu 

būtinųjų principų; 

134. pabrėžia, kad energijos rūšių derinio 

nustatymas visų pirma priklauso valstybių 

narių kompetencijai, tačiau supranta 

visuomenės susirūpinimą dėl hidraulinio 

ardymo ir neigiamo šios technologijos 

poveikio klimatui, aplinkai ir visuomenės 

sveikatai, taip pat siekiant ilgalaikio ES 

anglies dioksido kiekio mažinimo tikslo; be 

to, pripažįsta, kad ribotos netradicinių rūšių 

kuro galimybės padedant tenkinti būsimus 

ES energijos poreikius, taip pat didelės 

investicijos ir eksploatavimo išlaidos bei 

dabartinės žemos pasaulinės naftos kainos 

verčia abejoti, ar hidraulinis ardymas yra 

perspektyvi technologija Europos 

Sąjungoje; mano, kad į visuomenės 

susirūpinimą būtina tinkamai atsižvelgti ir 

kad valstybės narės turėtų atitikti 

aukščiausius klimato, aplinkos apsaugos ir 

visuomenės sveikatos standartus; 
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