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9.12.2015 A8-0341/77 

Pakeitimas 77 

Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

77. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 

sėkmingai subalansuoti vidaus rinką, 

būtinos investicijos ne tik į jungiamąsias 

linijas, bet ir, be kita ko, į nacionalinius 

tinklus, iškastinio kuro jėgaines su 

anglies dvideginio surinkimo technologija 

ir naujas branduolines elektrines, kaip 

svarbiausią mažo anglies dioksido kiekio 

bazinės apkrovos energijos šaltinį, tose 

valstybėse narėse, kurios nori tai daryti, 

saugyklas, pvz., SGD terminalus, ir 

pažangųjį elektros tinklą ir lanksčią 

gamybą, siekiant susidoroti su padidinta 

atsinaujinančiosios energijos ir 

paskirstytąja gamyba; 

77. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 

subalansuoti vidaus rinką, būtinos 

investicijos ne tik į jungiamąsias linijas, bet 

ir, be kita ko, į pažangiuosius elektros 

energijos tinklus, paklausos valdymo 

sistemas ir elektros energijos saugyklas, 

siekiant susidoroti su padidinta 

atsinaujinančia ir paskirstyta gamyba; 

kartu primena, kad svarbu atsižvelgti į 

aukštos įtampos nuolatinės srovės (AĮNS) 

technologijas, kaip į atsinaujinančiųjų 

energijos šaltinių nepastovumo problemos 

sprendimo būdą; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Pakeitimas 78 

Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

140 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

140. pabrėžia, kad branduolinė energija 

turėtų būti remiama ES finansiniais 

mechanizmais arba ES finansų įstaigų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Pakeitimas 79 

Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

141 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

141. pažymi, kad branduolinė energija yra 

vienas iš svarbiausių įnašų į Europos 

energetikos sistemą, nes ją gaminant 

išmetama mažiau CO2, o kartu mažinama 

priklausomybė nuo importo, užtikrinant 

stabilią elektros energijos gamybą, kuria 

galima aptarnauti vidaus rinką ir sukurti 

stabilų pagrindą energetikos sistemai, o į 

šią sistemą galima laipsniškai įtraukti 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\1081292LT.doc  PE573.403v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.12.2015 A8-0341/80 

Pakeitimas 80 

Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

142 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

142. ragina laipsniškai branduolinės 

energijos atsisakančias valstybes nares 

užtikrinti, kad ji būtų pakeista tokia 

energijos gamyba, kuria būtų atitinkamai 

užtikrintas toks pat tiekimas ir padedama 

stabilizuoti bendrą gamybos ir 

paskirstymo sistemą; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 

 


