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Pakeitimas 1 

 Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano ir kiti 

 

Pranešimas A8-0214/2016 

Werner Langen 

Naujo energijos rinkos modelio kūrimas 

2015/2322(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  22a. pabrėžia, kad nedidelės didmeninės 

energijos kainos daugelyje Europos vietų 

atspindi perteklinių pajėgumų padėtį; 

pažymi, kad dėl šios priežasties dabartinės 

kainos neskatina jokių investicijų nei į 

naujus pajėgumus, nei į efektyvaus 

energijos vartojimo ir reagavimo į 

paklausą valdymą; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

 Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano ir kiti 

 

Pranešimas A8-0214/2016 

Werner Langen 

Naujo energijos rinkos modelio kūrimas 

2015/2322(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. palankiai vertina tai, kad ES didėja 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis; 

pabrėžia, kaip svarbu nustatyti stabilias, 

ekonomiškai efektyvias atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių naudojimo paramos už 

ilgalaikes investicijas sistemas, kurios 

išliktų aktualios ir trumpuoju laikotarpiu 

būtų lengvai pritaikomos, taip pat atitiktų 

nacionalinius poreikius ir aplinkybes, kad 

būtų galima palaipsniui panaikinti 

subsidijas brandžioms atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių technologijoms; 

palankiai vertina tai, kad nemažai 
atsinaujinančiosios energijos technologijų 

išlaidų požiūriu netrukus galės konkuruoti 

su tradicinėmis gamybos formomis; 

pažymi, jog reikia dėti pastangas siekiant 

užtikrinti, kad paramos programos būtų 

tinkamai parengtos, o energijai imliems 

pramonės sektoriams, kuriems gresia 

anglies dioksido nutekėjimas, daromas 

poveikis būtų kuo mažesnis; 

49. palankiai vertina tai, kad ES didėja 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis; 

pabrėžia, kaip svarbu nustatyti stabilias, 

ekonomiškai efektyvias atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių naudojimo paramos už 

ilgalaikes investicijas sistemas, kurios 

išliktų aktualios ir trumpuoju laikotarpiu 

būtų lengvai pritaikomos, taip pat atitiktų 

nacionalinius poreikius ir aplinkybes; 

pabrėžia, kad tinkamai sukurtos paramos 

programos buvo naudinga priemonė 

sparčiai mažinant kai kurių 
atsinaujinančiosios energijos technologijų, 

kurios netrukus galės konkuruoti su 

tradicinėmis gamybos formomis, išlaidas; 

mano, kad, atsižvelgiant į pastaruoju metu 

pastebėtas rinkos nepakankamumo 

problemas, reikia užtikrinti pastovų 

atsinaujinantiesiems energijos ištekliams 

skirtą pajamų šaltinį ir kad šie ištekliai 

turės būti parengti reaguoti į rinkos 

signalus naujojoje energetikos sistemoje; 
pažymi, jog reikia dėti pastangas siekiant 

užtikrinti, kad paramos programos būtų 

tinkamai parengtos, o energijai imliems 

pramonės sektoriams, kuriems gresia 

anglies dioksido nutekėjimas, daromas 

poveikis būtų kuo mažesnis; 

Or. en 
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