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Pakeitimas 1 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2016 

András Gyürk 

ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija 

2016/2059(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Aa. kadangi gamtinės dujos yra iškastinis 

kuras, dėl kurio per visą jo gyvavimo ciklą 

(gaminant, vežant, naudojant) jo tinkamai 

nevaldant išmetama daug metano; 

kadangi, vertinant per 20 metų laikotarpį, 

metano poveikio visuotiniam atšilimui 

potencialas yra didesnis už CO2 ir todėl jo 

poveikis klimato kaitai yra didelis; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2016 

András Gyürk 

ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija 

2016/2059(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. kadangi, remiantis 21-osios JTBKKK 

Šalių konferencijos Paryžiaus susitarimu, 

ES dujų politika turi būti patikslinta taip, 

kad atitiktų suformuluotą tikslą pasaulio 

temperatūros kilimą išlaikyti ne didesnį 

kaip 1,5°C virš ikipramoninio lygio; 

kadangi numatoma, kad dujos bus 

svarbios ES energetikos sistemoje iki 2050 

m., kai pagal Paryžiaus susitarimą ir ES 

Energetikos veiksmų planą šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų išmetimas bus 

sumažintas 80–95 proc., palyginti su 1990 

m., ypač pramoninėje gamyboje ir kaip 

pastatų šildymo šaltinis; kadangi dujų 

svarba mažės ir ilguoju laikotarpiu jų turi 

būti laipsniškai atsisakoma, nes ES 

pasieks plačių užmojų tikslus šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų išmetimo, 

energijos vartojimo efektyvumo ir 

atsinaujinančių energijos išteklių srityse 

ir pereis prie tvarios ekonomikos; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0278/2016 

András Gyürk 

ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija 

2016/2059(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  49a. pabrėžia būtinybę pasauliniuose 

laisvosios prekybos forumuose geriau 

informuoti apie importuojamų SGD 

poveikį aplinkai, klimatui ir visuomenei; 

ypač pabrėžia, kad reikia užtikrinti kiek 

galima mažesnį nevaldomųjų metano 

išmetamųjų teršalų kiekį; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0278/2016 

András Gyürk 

ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija 

2016/2059(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. pažymi, kad, nors SGD ir suslėgtųjų 

gamtinių dujų naudojimas gali būti 

perspektyvus pereinamojo laikotarpio 

sprendimai transporto poveikio aplinkai 

sumažinimo sprendimas, šios dujos teiks 

ilgalaikės naudos tik tuo atveju, jei būtų 

sklandžiai pereinama prie suskystintų 

biodujų (SBD) naudojimo ir tuo pat metu 

būtų skatinama naudoti kitų rūšių 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją, be kita 

ko, užtikrinant SGD ir SBD sistemų 

sąveikumą; 

70. pažymi, kad, nors SGD ir suslėgtųjų 

gamtinių dujų naudojimas gali būti 

perspektyvus pereinamojo laikotarpio 

sprendimai transporto poveikio aplinkai 

sumažinimo sprendimas, šios dujos teiks 

ilgalaikės naudos tik tuo atveju, jei būtų 

sklandžiai pereinama prie suskystintų 

biodujų (SBD) naudojimo ir tuo pat metu 

būtų skatinama naudoti kitų rūšių 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją, be kita 

ko, užtikrinant SGD ir SBD sistemų 

sąveikumą; pabrėžia, kad ES SGD 

strategija turi derėti su platesnio masto 

Europos klimato ir energetikos politikos 

tikslais ir prioritetais ir atitikti COP 21 

susitarimą, dėmesį sutelkiant į paklausos 

mažinimą, efektyvaus energijos vartojimo 

didinimą ir laipsnišką iškastinio kuro 

atsisakymą; 

Or. en 

 

 


