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Pakeitimas 1
Norbert Neuser

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena Komisijai, kad ES energetikos 
politika turi būti suderinta su kitų 
prioritetinių sričių Sąjungos politika, 
įskaitant saugumo, užsienio reikalų ir 
kaimynystės, prekybos ir vystymosi 
politiką, siekiant užtikrinti savo 
energetikos politikos efektyvumą, taip pat 
užsienio politikos nuoseklumą ir 
patikimumą;

1. primena Komisijai, kad ES energetikos 
politika turi būti suderinta su kitų 
prioritetinių sričių Sąjungos politika, 
įskaitant klimato kaitos, aplinkos,
saugumo, užsienio reikalų ir kaimynystės, 
prekybos ir vystymosi politiką, siekiant 
užtikrinti savo energetikos politikos 
efektyvumą, taip pat užsienio politikos 
nuoseklumą ir patikimumą;

Or. en

Pakeitimas 2
Justas Vincas Paleckis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena Komisijai, kad ES energetikos 
politika turi būti suderinta su kitų 
prioritetinių sričių Sąjungos politika, 
įskaitant saugumo, užsienio reikalų ir 
kaimynystės, prekybos ir vystymosi 
politiką, siekiant užtikrinti savo 
energetikos politikos efektyvumą, taip pat 
užsienio politikos nuoseklumą ir 
patikimumą;

1. primena Komisijai, kad ES energetikos 
politika turi būti suderinta su kitų 
prioritetinių sričių Sąjungos politika, 
įskaitant saugumo, klimato kaitos, užsienio 
reikalų ir kaimynystės, prekybos ir 
vystymosi politiką, siekiant užtikrinti savo 
energetikos politikos efektyvumą, taip pat 
užsienio politikos nuoseklumą ir 
patikimumą;

Or. lt

Pakeitimas 3
Tarja Cronberg
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena Komisijai, kad ES energetikos 
politika turi būti suderinta su kitų 
prioritetinių sričių Sąjungos politika, 
įskaitant saugumo, užsienio reikalų ir 
kaimynystės, prekybos ir vystymosi 
politiką, siekiant užtikrinti savo
energetikos politikos efektyvumą, taip pat 
užsienio politikos nuoseklumą ir 
patikimumą;

1. primena Komisijai, kad ES energetikos 
politika turi būti suderinta su kitų 
prioritetinių sričių Sąjungos politika, 
įskaitant saugumo, užsienio reikalų ir 
kaimynystės, prekybos, žmogaus teisių, 
demokratijos ir vystymosi politiką, siekiant 
užtikrinti savo energetikos politikos 
efektyvumą, taip pat užsienio politikos 
nuoseklumą ir patikimumą;

Or. en

Pakeitimas 4
Nadezhda Neynsky

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena Komisijai, kad ES energetikos 
politika turi būti suderinta su kitų 
prioritetinių sričių Sąjungos politika, 
įskaitant saugumo, užsienio reikalų ir 
kaimynystės, prekybos ir vystymosi 
politiką, siekiant užtikrinti savo 
energetikos politikos efektyvumą, taip pat 
užsienio politikos nuoseklumą ir 
patikimumą;

1. primygtinai ragina nedelsiant suderinti
ES energetikos politiką su kitų prioritetinių 
sričių Sąjungos politika, įskaitant saugumo, 
užsienio reikalų ir kaimynystės, prekybos 
ir vystymosi politiką, siekiant užtikrinti 
savo energetikos politikos efektyvumą, taip 
pat užsienio politikos nuoseklumą ir 
patikimumą;

Or. en

Pakeitimas 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena Komisijai, kad ES energetikos 
politika turi būti suderinta su kitų 
prioritetinių sričių Sąjungos politika, 
įskaitant saugumo, užsienio reikalų ir 
kaimynystės, prekybos ir vystymosi 
politiką, siekiant užtikrinti savo 
energetikos politikos efektyvumą, taip pat 
užsienio politikos nuoseklumą ir 
patikimumą;

1. primena Komisijai, kad ES energetikos 
politika turi būti suderinta su kitų 
prioritetinių sričių Sąjungos politika, 
įskaitant saugumo, užsienio reikalų ir 
kaimynystės, prekybos ir vystymosi 
politiką, siekiant užtikrinti savo 
energetikos politikos efektyvumą, taip pat 
užsienio politikos nuoseklumą ir 
patikimumą; pažymi, kad siekiant ES 
energetinės nepriklausomybės 
užtikrinama didesnė Europos Sąjungos, 
kaip pasaulinės veikėjos, svarba;

Or. es

Pakeitimas 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena Europos Komisijai, kad 
pagrindiniai ES energetikos politikos 
tikslai turi būti energijos tiekimo 
užtikrinimas ir didelės ES energetinės 
priklausomybės šioje srityje mažinimas;

Or. es

Pakeitimas 7
Norbert Neuser

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES energetikos politika
neturėtų kelti pavojaus Sąjungos 

2. pabrėžia, kad įgyvendinant ES 
energetikos politiką dėmesys turėtų būti 
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konkurencingumui ir neturėtų leisti
atsirasti anglies dioksido nutekėjimo 
rizikai; šiuo tikslu ragina Komisiją parengti 
iniciatyvas tam atvejui, jeigu nebūtų 
pasiekti pasauliniai susitarimai dėl klimato 
apsaugos;

skiriamas bet kuriuo atveju naudingoms 
plataus atsinaujinančios energijos 
pritaikymo ir didelio energijos vartojimo 
efektyvumo galimybėms, kad nebūtų 
keliamas pavojus Sąjungos 
konkurencingumui dėl pernelyg didelės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro išorės 
tiekėjų, nes šio kuro kainos ateityje 
veikiausiai labai didės, ir nebūtų 
leidžiama atsirasti anglies dioksido 
nutekėjimo rizikai; šiuo tikslu ragina 
Komisiją parengti iniciatyvas ES 
konkurencingumui apsaugoti tuo atveju, 
jeigu nebūtų pasiekti pasauliniai 
susitarimai dėl klimato apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 8
Graham Watson

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES energetikos politika 
neturėtų kelti pavojaus Sąjungos 
konkurencingumui ir neturėtų leisti 
atsirasti anglies dioksido nutekėjimo 
rizikai; šiuo tikslu ragina Komisiją parengti 
iniciatyvas tam atvejui, jeigu nebūtų 
pasiekti pasauliniai susitarimai dėl klimato 
apsaugos;

2. pabrėžia, kad vystant ekologišką 
ekonomiką ES energetikos politika turėtų 
padidinti Sąjungos konkurencingumą, o 
ne kelti jam pavojų, ir neturėtų leisti 
atsirasti anglies dioksido nutekėjimo 
rizikai; šiuo tikslu ragina Komisiją parengti 
iniciatyvas tam atvejui, jeigu nebūtų 
pasiekti pasauliniai susitarimai dėl klimato 
apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 9
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES energetikos politika 
neturėtų kelti pavojaus Sąjungos 
konkurencingumui ir neturėtų leisti 
atsirasti anglies dioksido nutekėjimo 
rizikai; šiuo tikslu ragina Komisiją parengti 
iniciatyvas tam atvejui, jeigu nebūtų 
pasiekti pasauliniai susitarimai dėl klimato 
apsaugos;

2. pabrėžia, kad ES energetikos politika 
neturėtų kelti pavojaus Sąjungos 
konkurencingumui ir neturėtų leisti 
atsirasti anglies dioksido nutekėjimo 
rizikai; šiuo tikslu ragina Komisiją parengti 
iniciatyvas tam atvejui, jeigu nebūtų 
pasiekti pasauliniai susitarimai dėl klimato 
apsaugos, ir pasiūlyti atlikti papildomą 
vertinimą, pateikiant pasiūlymus dėl 
rekomenduojamų veiksmų, kurių imantis 
būtų galima išvengti anglies dioksido 
nutekėjimo pavojaus, kylančio dėl 
gamybos perkėlimo už ES ribų, ir visų 
pirma įvertinti papildomus scenarijus, 
kurie būtų įgyvendinami, jei siekiant 
sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį 
pasauliniu lygmeniu būtų imtasi per 
mažai veiksmų arba nesiimta jokių 
tolesnių veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 10
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES energetikos politika 
neturėtų kelti pavojaus Sąjungos 
konkurencingumui ir neturėtų leisti 
atsirasti anglies dioksido nutekėjimo 
rizikai; šiuo tikslu ragina Komisiją parengti 
iniciatyvas tam atvejui, jeigu nebūtų 
pasiekti pasauliniai susitarimai dėl klimato 
apsaugos;

2. pabrėžia, kad ES energetikos politika 
neturėtų kelti pavojaus Sąjungos 
konkurencingumui ir neturėtų leisti 
atsirasti anglies dioksido nutekėjimo 
rizikai; šiuo tikslu ragina Komisiją parengti 
iniciatyvas tam atvejui, jeigu nebūtų 
pasiekti pasauliniai susitarimai dėl klimato 
apsaugos; primena, kad ES energetikos 
politika turėtų būti grindžiama 
subalansuotu požiūriu į tris ramsčius, 
kuriais siekiama įgyvendinti priemones, 
kuriomis stiprinamas saugumas, tvari ir 
konkurencinga energetika;
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Or. en

Pakeitimas 11
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad formuojant ES energetikos 
politiką reikia atsižvelgti į pasaulio 
energijos rinkos pokyčius, įskaitant 
padidėjusią iš neįprastinių energijos 
šaltinių ir naujųjų technologijų pagalba 
gaunamų gamtinių dujų svarbą, 
kintančius pasiūlos ir paklausos modelius, 
taip pat į naujų šalių gamintojų ir tranzito 
šalių formavimąsi;

Or. en

Pakeitimas 12
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad ES sutartyje raginama 
užtikrinti valstybių narių solidarumą tiek 
atliekant kasdienį darbą, tiek valdant 
vidaus ir išorės energetikos politikos 
krizes; ragina Komisiją pateikti aiškią 
energetinio solidarumo apibrėžtį siekiant 
užtikrinti, kad jos paisytų visos valstybės 
narės;

Or. en
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Pakeitimas 13
Graham Watson

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) nustatyti išorės 
energetikos politikos strateginius 
prioritetus ir toliau vykdyti aktyvią klimato 
kaitos politiką, įtraukiant pagrindinius 
partnerius, tokius kaip, Jungtines 
Amerikos Valstijas ir penkios BRICS 
šalys;

3. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) nustatyti išorės 
energetikos politinius strateginius 
prioritetus ir toliau vykdyti aktyvią klimato 
kaitos politiką, įtraukiant visas Jungtinių 
tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalis, įskaitant Jungtines 
Amerikos Valstijas ir penkias BRICS šalis, 
taip pat įtraukiant kitus partnerius, pvz., 
Taivaną;

Or. en

Pakeitimas 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos išorės
veiksmų tarnybą (EIVT) nustatyti išorės 
energetikos politikos strateginius 
prioritetus ir toliau vykdyti aktyvią klimato 
kaitos politiką, įtraukiant pagrindinius 
partnerius, tokius kaip, Jungtines Amerikos 
Valstijas ir penkios BRICS šalys;

3. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) nustatyti išorės 
energetikos politikos strateginius 
prioritetus, atsižvelgiant į labai didelę 
Europos žemyno energetinę 
priklausomybę, ir toliau vykdyti aktyvią 
klimato kaitos politiką, įtraukiant 
pagrindinius partnerius, tokius kaip 
Jungtinės Amerikos Valstijos ir penkios 
BRICS šalys;

Or. es

Pakeitimas 15
Jacek Saryusz-Wolski
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) nustatyti išorės 
energetikos politikos strateginius 
prioritetus ir toliau vykdyti aktyvią klimato 
kaitos politiką, įtraukiant pagrindinius 
partnerius, tokius kaip, Jungtinės Amerikos
Valstijos ir penkios BRICS šalys;

3. ragina Komisiją ir Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) nustatyti išorės 
energetikos politikos strateginius 
prioritetus ir toliau vykdyti aktyvią klimato 
kaitos politiką, įtraukiant pagrindinius 
partnerius, tokius kaip Jungtinės Amerikos
Valstijos ir BRICS šalys; visų pirma 
pabrėžia poreikį plėsti dialogą bendrai 
rūpimais strateginiais energetikos 
klausimais, skatinti bendradarbiavimą 
energetikos politikos srityje ir gerinti 
mokslininkų bendradarbiavimą 
pasitelkiant tam skirtus forumus, pvz., 
JAV ir ES energetikos tarybą;

Or. en

Pakeitimas 16
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. be to, pabrėžia didėjančią naftos ir 
dujų telkinių žvalgymo Viduržemio jūroje 
ir Arktyje svarbą; mano, kad būtina 
skubiai plėtoti ES naftos ir dujų gręžinių 
jūroje politiką, įskaitant ES valstybių 
narių ir atitinkamų trečiųjų šalių 
išskirtinių ekonominių zonų (IEZ) ribų 
nustatymą pagal Jungtinių Tautų jūrų 
teisės konvenciją (UNCLOS), kurią yra 
pasirašiusios visos ES valstybės narės ir 
ES;

Or. en
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Pakeitimas 17
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad ES turėtų laikytis tvirtos 
politinės pozicijos vykdant gręžimo teisių 
suteikimo ir IEZ ribų nustatymo procesą, 
siekiant išvengti bet kokių nesutarimų su 
trečiosiomis šalimis; pabrėžia, kad 
energetika turėtų būti taikos, 
bendradarbiavimo ir stabilumo varomoji 
jėga;

Or. en

Pakeitimas 18
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. atkreipia dėmesį į visapusiško, 
ypač Europos ir Atlanto vandenyno 
regiono šalių, bendradarbiavimo 
Arkties regione svarbą; todėl ragina 
Komisiją atlikti visa apimantį ES veiklos 
Arktyje naudos ir rizikos vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Norbert Neuser

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. primygtinai ragina itin atsargiai 
svarstyti naftos ir dujų gręžinių Arktyje 
klausimą; kadangi kai kurios vietovės, 
ypač aukštutinės Arkties regione, yra 
lengvai pažeidžiamos ir būtinai 
reikalingos, jose gręžti neturėtų būti 
leidžiama, nebent iš nuodugnios 
mokslinės rizikos analizės būtų matyti, 
kad galima išvengti bet kokių pavojų 
aplinkai grėsmės;

Or. en

Pakeitimas 20
Nadezhda Neynsky

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3e. tvirtina, kad energijos išteklių 
įvairinimas yra vienintelis būdas 
Sąjungos energetiniam saugumui 
užtikrinti; dėl to primygtinai ragina
Komisiją stiprinti energetinius santykius 
su Europos kaimynystės šalimis ir 
Vidurinės Azijos šalimis; kartu ragina 
visas šiuo metu Sąjungos teritorijoje 
veikiančias ir būsimas energetikos 
sektoriaus įmones griežtai taikyti Trečiąjį 
energetikos teisės aktų rinkinį ir jo 
laikytis;

Or. en

Pakeitimas 21
Graham Watson

Nuomonės projektas
3 f dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3f. pabrėžia, kad atsižvelgiant į didelę 
Sąjungos priklausomybę nuo energijos 
importo labai svarbu skubiai įvairinti 
tiekimo šaltinius bei tranzito maršrutus ir 
vystyti pačioje ES gaminamos 
atsinaujinančiosios energijos išteklius,
taip remiant Sąjungos išorės saugumo 
politiką, strateginį vaidmenį ir užsienio 
politikos nepriklausomumą;

Or. en

Pakeitimas 22
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
3 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3g. yra įsitikinęs, kad veiksmingesnis 
valdymas pasaulio mastu pagerintų 
bendradarbiavimą su gamintojais, 
tranzito šalimis ir šalimis vartotojomis; 
taigi mano, kad ES turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį tarptautinės energetikos 
politikos valdymo srityje propaguodama 
skaidrius ir nediskriminacinius principus, 
kad būtų siekiama tvarumo tikslo, 
mažinamos kainos bei sandorių išlaidos ir 
rinkos dalyviams numatomos paskatos 
konkuruoti dėl kainos ir kokybės;

Or. en

Pakeitimas 23
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
3 h dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3h. ragina Komisiją parengti išsamų 
trumpalaikių, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikių energetikos politikos prioritetų 
santykiuose su kaimyninėmis šalimis 
rinkinį, siekiant sukurti bendrą teisinę 
erdvę, pagrįstą acquis principais, ir vidaus 
energijos rinkos standartais; pabrėžia, 
kad svarbu toliau plėsti Energijos 
bendriją, pavyzdžiui, įtraukiant Rytų 
kaimynystės, Vidurinės Azijos ir 
Viduržemio jūros šalis, ir sukurti teisinį 
kontrolės mechanizmą, skirtą 
nepakankamo acquis įgyvendinimo 
klausimui spręsti;

Or. en

Pakeitimas 24
Tarja Cronberg
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su gamintojais ir tranzito 
šalimis, ypač Europos kaimynystės 
politiką (EKP) vykdančiomis šalimis, 
reikalauja tinkamų priemonių, 
nuspėjamumo, stabilumo ir ilgalaikių 
investicijų; pabrėžia, kad siekiant šio 
tikslo, Sąjungos tikslai klimato kaitos 
srityje turi būti suderinti su ES 
infrastruktūros investiciniais projektais, 
skirtais įvairinti tiekimo maršrutus ir 
didinti Sąjungos energetinį saugumą;

4. reikalauja, kad su infrastruktūra susiję 
ES projektai, skirti tiekimo maršrutams 
įvairinti ir Sąjungos energetiniam 
saugumui didinti, atitiktų Sąjungos tikslus 
klimato kaitos srityje ir tarptautinius su 
klimatu susijusius įsipareigojimus;

Or. en
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Pakeitimas 25
Nadezhda Neynsky

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su gamintojais ir tranzito 
šalimis, ypač Europos kaimynystės 
politiką (EKP) vykdančiomis šalimis, 
reikalauja tinkamų priemonių, 
nuspėjamumo, stabilumo ir ilgalaikių 
investicijų; pabrėžia, kad siekiant šio 
tikslo, Sąjungos tikslai klimato kaitos 
srityje turi būti suderinti su ES 
infrastruktūros investiciniais projektais, 
skirtais įvairinti tiekimo maršrutus ir 
didinti Sąjungos energetinį saugumą;

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis reikalauja atitinkamų 
priemonių, nuspėjamumo, stabilumo ir 
ilgalaikių investicijų; taigi primena, kad 
svarbu skubiai baigti statyti energijos 
jungtis su kaimyninėmis valstybėmis ir 
taip stiprinti ryšius su šiomis šalimis ir 
Sąjungos energetinį saugumą;

Or. en

Pakeitimas 26
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su gamintojais ir tranzito 
šalimis, ypač Europos kaimynystės politiką 
(EKP) vykdančiomis šalimis, reikalauja 
tinkamų priemonių, nuspėjamumo, 
stabilumo ir ilgalaikių investicijų; pabrėžia, 
kad siekiant šio tikslo, Sąjungos tikslai 
klimato kaitos srityje turi būti suderinti su 
ES infrastruktūros investiciniais projektais, 
skirtais įvairinti tiekimo maršrutus ir 
didinti Sąjungos energetinį saugumą;

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis, ypač Europos kaimynystės 
politiką (EKP) vykdančiomis šalimis, 
reikalauja tinkamų priemonių, 
nuspėjamumo, stabilumo ir ilgalaikių 
investicijų, visiškai atitinkančių energijos 
vidaus rinkos teisės aktus; pabrėžia, kad 
siekiant šio tikslo, Sąjungos tikslai klimato 
kaitos srityje turi būti suderinti su 
ilgalaikiais ES infrastruktūros 
investiciniais projektais, skirtais tiekimo 
maršrutams įvairinti ir Sąjungos 
energetiniam saugumui didinti, pvz., 
pietinio dujų koridoriaus ir dujotiekio 
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„Nabucco“ projektais;

Or. en

Pakeitimas 27
Evgeni Kirilov

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su gamintojais ir tranzito 
šalimis, ypač Europos kaimynystės politiką 
(EKP) vykdančiomis šalimis, reikalauja 
tinkamų priemonių, nuspėjamumo, 
stabilumo ir ilgalaikių investicijų; pabrėžia, 
kad siekiant šio tikslo, Sąjungos tikslai 
klimato kaitos srityje turi būti suderinti su 
ES infrastruktūros investiciniais projektais, 
skirtais įvairinti tiekimo maršrutus ir 
didinti Sąjungos energetinį saugumą;

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis, ypač Europos kaimynystės 
politiką (EKP) vykdančiomis šalimis, 
reikalauja tinkamų priemonių, 
nuspėjamumo, stabilumo ir ilgalaikių 
investicijų; yra susirūpinęs dėl to, kad 
trūksta paramos norint tęsti pirminį 
„Nabucco“ projektą arba kitas aiškias 
alternatyvas, kuriomis užtikrinamas dujų 
tiekimo į Pietryčių ir Vidurio Europą 
įvairinimas; pabrėžia, kad siekiant šio 
tikslo, Sąjungos tikslai klimato kaitos 
srityje turi būti suderinti su ES 
infrastruktūros investiciniais projektais, 
skirtais tiekimo maršrutams įvairinti ir 
Sąjungos energetiniams saugumui didinti;

Or. en

Pakeitimas 28
Graham Watson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su gamintojais ir tranzito
šalimis, ypač Europos kaimynystės politiką 
(EKP) vykdančiomis šalimis, reikalauja 

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės, susijusios ne tik su nafta, 
anglimis, dujomis, bet ir elektra, gaunama 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, su 
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tinkamų priemonių, nuspėjamumo, 
stabilumo ir ilgalaikių investicijų; pabrėžia, 
kad siekiant šio tikslo, Sąjungos tikslai 
klimato kaitos srityje turi būti suderinti su 
ES infrastruktūros investiciniais projektais, 
skirtais įvairinti tiekimo maršrutus ir 
didinti Sąjungos energetinį saugumą;

šalimis gamintojomis ir tranzito šalimis ir
ypač Europos kaimynystės politiką (EKP) 
vykdančiomis šalimis, reikalauja tinkamų 
priemonių, nuspėjamumo, stabilumo ir 
ilgalaikių investicijų; pabrėžia, kad siekiant 
šio tikslo, Sąjungos tikslai klimato kaitos 
srityje turi būti suderinti su ES 
infrastruktūros investiciniais projektais, 
skirtais tiek iškastinio kuro, tiek elektros 
tiekimo maršrutams įvairinti ir Sąjungos 
energetiniam saugumui didinti;

Or. en

Pakeitimas 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su gamintojais ir tranzito 
šalimis, ypač Europos kaimynystės politiką 
(EKP) vykdančiomis šalimis, reikalauja 
tinkamų priemonių, nuspėjamumo, 
stabilumo ir ilgalaikių investicijų; pabrėžia, 
kad siekiant šio tikslo, Sąjungos tikslai 
klimato kaitos srityje turi būti suderinti su 
ES infrastruktūros investiciniais projektais, 
skirtais įvairinti tiekimo maršrutus ir 
didinti Sąjungos energetinį saugumą;

4. primena, kad Sąjungos strateginės 
partnerystės su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis, ypač Europos kaimynystės 
politiką (EKP) vykdančiomis šalimis, 
reikalauja tinkamų priemonių, 
nuspėjamumo, stabilumo ir ilgalaikių 
investicijų; pabrėžia, kad, siekiant šio 
tikslo, Sąjungos tikslai klimato kaitos 
srityje turi būti suderinti su ES 
infrastruktūros investiciniais projektais, 
skirtais tiekimo maršrutams įvairinti ir 
Sąjungos energetiniam saugumui didinti, 
ypatingą dėmesį skiriant vietos energijos 
išteklių plėtojimui;

Or. es

Pakeitimas 30
Norbert Neuser

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atsižvelgdamas į strateginį požiūrį į 
išorinį energijos tiekimą, ragina laikytis 
pagrindinių ES vystymosi tikslų ir gerbti 
demokratiją bei žmogaus teises, kai su 
besivystančiomis šalimis sprendžiami 
energetikos klausimai;

Or. en

Pakeitimas 31
Tarja Cronberg
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad ES energetikos politika 
jokiu būdu neturi prieštarauti 
pagrindiniams principais, kuriais 
remiantis sukurta ES, ypač demokratijos 
ir žmogaus teisių principams; ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į tai, 
energetiniuose santykiuose teikti 
pirmenybę šalims gamintojoms ir tranzito 
šalims, kurios vadovaujasi tomis pačiomis 
vertybėmis ir jas remia; 

Or. en

Pakeitimas 32
Norbert Neuser

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia skaidrumo, demokratinės 
priežiūros ir pilietinės visuomenės 
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dalyvavimo svarbą plėtojant santykius su 
trečiosiomis šalimis energetikos srityje;

Or. en

Pakeitimas 33
Norbert Neuser

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. atkreipia dėmesį į tai, kad energijos, 
maisto tiekimo bei saugumo aspektų 
pokyčių ryšys yra sudėtingas, ypač 
atsižvelgiant į netvarų pirmosios kartos 
biokurą, kuris besivystančioms šalims gali 
daryti neigiamą poveikį socialiniu ir 
poveikio aplinkai požiūriu; taigi 
rekomenduoja padidinti investicijas į 
tvarų pažangų biokurą, gaminamą iš 
žemės ūkio produkcijos atliekų ir 
dumblių, ir jį vystyti;

Or. en

Pakeitimas 34
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. mano, kad atsižvelgdama į strateginės 
svarbos infrastruktūros projektus, kurie 
daro poveikį visos ES energijos tiekimo 
saugumui, Taryba turėtų suteikti 
Komisijai įgaliojimus vesti derybas ir kad 
reikėtų taip pat apsvarstyti, ar nereikia 
suteikti tokių įgaliojimų sudarant kitus 
tarpvyriausybinius susitarimus, kurie 
galėtų daryti didelį poveikį ilgalaikiams 



PE496.671v02-00 20/26 AM\916432LT.doc

LT

ES energetikos politikos tikslams, visų 
pirma jos energetinei nepriklausomybei; 
šiuo atžvilgiu pritaria Komisijos 
vadovaujamų derybų dėl ES, 
Azerbaidžano ir Turkmėnistano Kaspijos 
jūros dujotiekio susitarimo pažangai;

Or. en

Pakeitimas 35
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. teigiamai vertina tai, kad kuriamas 
keitimosi informacija mechanizmas, 
susijęs su tarpvalstybiniais ES valstybių 
narių ir trečiųjų šalių susitarimais dėl 
energetikos politikos, kadangi šis 
mechanizmas skirtas politikos 
skaidrumui, koordinavimui ir 
veiksmingumui didinti visoje ES; 
atkreipia dėmesį į tai, kad toks keitimosi 
informacija mechanizmas padės 
pagrįsčiau formuoti ES vidaus ir išorės 
energetikos politiką vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina, kad ES ir Rusijos energetikos 
veiksmų planas būtų pagrįstas tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais, 

5. ragina, kad ES ir Rusijos energetikos 
veiksmų planas būtų pagrįstas tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais, 
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įtvirtintais Pasaulio prekybos organizacijos 
nuostatuose, Energetikos chartijos sutartyje 
ir Trečiojo energijos vidaus rinkos teisės 
aktų paketo taisyklėse; ragina Komisiją 
efektyviai įgyvendinti ir vykdyti ES 
konkurencijos taisykles, taikomas visoms 
energetikos sektoriaus įmonėms, 
veikiančios Sąjungos teritorijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina neseniai 
atliktus tyrimus dėl antikonkurencinio 
„Gazprom“ elgesio ir smerkia politiškai 
motyvuotus Rusijos Federacijos dekretus, 
draudžiančius savo energetikos įmonėms 
bendradarbiauti su ES institucijomis;

įtvirtintais Pasaulio prekybos organizacijos 
nuostatuose, Energetikos chartijos sutartyje 
ir Trečiojo energijos vidaus rinkos teisės 
aktų rinkinio taisyklėse; ragina Komisiją 
efektyviai įgyvendinti ir vykdyti ES 
konkurencijos taisykles, taikomas visoms 
energetikos sektoriaus įmonėms, 
veikiančios Sąjungos teritorijoje; 
primygtinai tvirtina, kad visos energetikos 
sektoriaus įmonės turi visapusiškai 
bendradarbiauti su tyrimo tarnybomis, ir 
smerkia politiškai motyvuoto Rusijos 
Federacijos dekreto, kuriuo draudžiama jos 
energetikos įmonėms bendradarbiauti su 
ES institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 37
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina, kad ES ir Rusijos energetikos 
veiksmų planas būtų pagrįstas tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais, 
įtvirtintais Pasaulio prekybos 
organizacijos nuostatuose, Energetikos 
chartijos sutartyje ir Trečiojo energijos 
vidaus rinkos teisės aktų paketo taisyklėse; 
ragina Komisiją efektyviai įgyvendinti ir 
vykdyti ES konkurencijos taisykles, 
taikomas visoms energetikos sektoriaus 
įmonėms, veikiančios Sąjungos teritorijoje; 
šiuo atžvilgiu palankiai vertina neseniai 
atliktus tyrimus dėl antikonkurencinio 
„Gazprom“ elgesio ir smerkia politiškai 
motyvuotus Rusijos Federacijos dekretus, 
draudžiančius savo energetikos įmonėms 
bendradarbiauti su ES institucijomis;

5. ragina, kad ES ir Rusijos energetikos 
veiksmų planas būtų pagrįstas tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais, 
įtvirtintais Energetikos chartijos sutartyje ir 
Trečiojo energijos vidaus rinkos teisės aktų 
rinkinio taisyklėse; ragina Komisiją 
efektyviai įgyvendinti ir veiksmingai 
valdyti ES vidaus rinką ir vykdyti 
konkurencijos taisykles, taikomas visoms 
energetikos sektoriaus įmonėms, 
veikiančios Sąjungos teritorijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina neseniai atliktus 
tyrimus dėl antikonkurencinio „Gazprom“ 
elgesio ir apgailestauja dėl politiškai 
motyvuoto Rusijos Federacijos dekreto, 
kuriuo draudžiama jos energetikos 
įmonėms bendradarbiauti su ES 
institucijomis;

Or. en
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Pakeitimas 38
Graham Watson

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina, kad ES ir Rusijos energetikos 
veiksmų planas būtų pagrįstas tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais, 
įtvirtintais Pasaulio prekybos organizacijos 
nuostatuose, Energetikos chartijos sutartyje 
ir Trečiojo energijos vidaus rinkos teisės 
aktų paketo taisyklėse; ragina Komisiją 
efektyviai įgyvendinti ir vykdyti ES 
konkurencijos taisykles, taikomas visoms 
energetikos sektoriaus įmonėms, 
veikiančios Sąjungos teritorijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina neseniai atliktus 
tyrimus dėl antikonkurencinio „Gazprom“ 
elgesio ir smerkia politiškai motyvuotus
Rusijos Federacijos dekretus, 
draudžiančius savo energetikos įmonėms 
bendradarbiauti su ES institucijomis;

5. ragina, kad ES ir Rusijos energetikos 
veiksmų planas būtų pagrįstas tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais, 
įtvirtintais Pasaulio prekybos organizacijos 
nuostatuose, Energetikos chartijos sutartyje 
ir Trečiojo energijos vidaus rinkos teisės 
aktų rinkinio taisyklėse; ragina Komisiją 
efektyviai įgyvendinti ir vykdyti ES 
konkurencijos taisykles, taikomas visoms 
energetikos sektoriaus įmonėms, 
veikiančios Sąjungos teritorijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina neseniai atliktus 
tyrimus dėl antikonkurencinio „Gazprom“ 
elgesio ir smerkia politiškai motyvuotą
Rusijos Federacijos dekretą, kuriuo 
draudžiama jos energetikos įmonėms 
bendradarbiauti su ES institucijomis; 
ragina Komisiją pasiūlyti tinkamą atsaką į 
šį dekretą ir užtikrinti, kad būtų tinkamai 
vykdomas tyrimas;

Or. en

Pakeitimas 39
Justas Vincas Paleckis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina, kad ES ir Rusijos energetikos 
veiksmų planas būtų pagrįstas tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais, 
įtvirtintais Pasaulio prekybos organizacijos 
nuostatuose, Energetikos chartijos sutartyje 

5. ragina, kad ES ir Rusijos energetikos 
veiksmų planas būtų pagrįstas tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais, 
įtvirtintais Pasaulio prekybos organizacijos 
nuostatuose, Energetikos chartijos sutartyje 
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ir Trečiojo energijos vidaus rinkos teisės 
aktų paketo taisyklėse; ragina Komisiją 
efektyviai įgyvendinti ir vykdyti ES 
konkurencijos taisykles, taikomas visoms 
energetikos sektoriaus įmonėms, 
veikiančios Sąjungos teritorijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina neseniai atliktus 
tyrimus dėl antikonkurencinio „Gazprom“ 
elgesio ir smerkia politiškai motyvuotus 
Rusijos Federacijos dekretus, 
draudžiančius savo energetikos įmonėms 
bendradarbiauti su ES institucijomis;

ir Trečiojo energijos vidaus rinkos teisės 
aktų paketo taisyklėse; ragina Komisiją 
efektyviai įgyvendinti ir vykdyti ES 
konkurencijos taisykles, taikomas visoms 
energetikos sektoriaus įmonėms, 
veikiančios Sąjungos teritorijoje; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina neseniai atliktus 
tyrimus dėl antikonkurencinio „Gazprom“ 
elgesio ir smerkia politiškai motyvuotus 
Rusijos Federacijos Prezidento dekretus, 
draudžiančius savo energetikos įmonėms 
bendradarbiauti su ES institucijomis;

Or. lt

Pakeitimas 40
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją pritarti tam, kad 
vadinamoji energetinio saugumo sąlyga 
būtų įtraukiama į visus prekybos, 
asociacijos, partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimus su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis ir taip 
būtų nustatytas elgesio kodeksas ir aiškiai 
apibrėžtos priemonės, kurių turėtų būti 
imamasi vienam iš partnerių vienašališkai 
pakeitus sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 41
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia poreikį spręsti numatomo 
dujų importo iš trečiųjų šalių į ES 
didėjimo trumpuoju ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu klausimą; primena, kad tam 
tikruose regionuose ir valstybėse narėse ši 
problema glaudžiai susijusi su 
priklausomybe nuo dujų ir naftos importo 
iš vienos trečiosios šalies; pripažįsta, kad 
norint susidoroti su šia problema reikia, 
be kita ko, stiprinti vietos energijos 
išteklių, kurie būtini siekiant užtikrinti 
konkurencingumą ir tiekimo saugumą, 
vaidmenį ir imtis veiksmų, kuriais 
siekiama įvairinti energijos tiekėjų, 
maršrutų ir išteklių rinkinį;

Or. en

Pakeitimas 42
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pripažįsta, kad šiuo atžvilgiu 
strateginis uždavinys būtų siekti sukurti 
pietinį dujų koridorių ir užtikrinti, kad 
tiekimo maršrutu iki 2020 m. būtų 
tiekiama maždaug 10–20 proc. ES dujų 
paklausos, kad visi Europos regionai 
galėtų faktiškai naudotis bent dviem 
skirtingais dujų šaltiniais;

Or. en

Pakeitimas 43
Nadezhda Neynsky
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Tarybos, Komisijos ir EIVT 
glaudesnį bendradarbiavimą, kad jos 
galėtų kartu kalbėti ir veikti su išorės 
energetikos politika susijusiais klausimais.

6. ragina Europos Parlamentą, Tarybą, 
Komisiją ir EIVT glaudžiau 
bendradarbiauti su išorės energetikos 
politika susijusiais klausimais.

Or. en

Pakeitimas 44
Jacek Saryusz-Wolski

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Tarybos, Komisijos ir EIVT 
glaudesnį bendradarbiavimą, kad jos 
galėtų kartu kalbėti ir veikti su išorės 
energetikos politika susijusiais klausimais.

6. ragina Tarybą, Komisiją ir EIVT 
glaudžiau bendradarbiauti, kad jos galėtų 
kartu kalbėti ir veikti su išorės energetikos 
politika susijusiais klausimais; pabrėžia, 
kad reikia įsteigti EIVT energetikos 
politikos skyrių ir pavesti ES delegacijoms 
vietoje vykdyti su energetikos srities 
diplomatija susijusias funkcijas; primena, 
kad Europos Parlamentui turėtų būti 
reguliariai informuojamas apie pokyčius 
šioje srityje.

Or. en

Pakeitimas 45
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Tarybos, Komisijos ir EIVT 
glaudesnį bendradarbiavimą, kad jos 

6. ragina stiprinti valstybių narių 
solidarumą, o Tarybą, Komisiją ir EIVT 
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galėtų kartu kalbėti ir veikti su išorės 
energetikos politika susijusiais klausimais.

glaudžiau bendradarbiauti, kad jos galėtų 
kartu kalbėti ir veikti su išorės energetikos 
politika susijusiais klausimais.

Or. en


