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Pakeitimas 1
Paul Rübig

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į svarbias problemas, su 
kuriomis susiduria Sąjunga energijos, 
informacijos technologijų, mokslinių 
tyrimų ir naujovių srityse, būtent siekdama 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą, 
kovoti su klimato kaita, skatinti ekologiniu 
požiūriu veiksmingos ekonomikos raidą, 
užkirsti kelią skaitmeniniam atotrūkiui ir 
atsižvelgus į finansų krizės ir ekonomikos 
nuosmukio pasekmes sparčiai vystyti 
naujoves; mano, kad numatant žymiai
mažiau lėšų pagal biudžeto eilutes, pagal 
kurias įgyvendinama politika siekiant 
spręsti minėtąsias problemas, būtų žalinga 
norint vykdyti ES ekonomikos tvaraus 
atkūrimo, regionų vystymo ir darbo vietų 
kūrimo tikslus;

1. atkreipia dėmesį į svarbias problemas, su 
kuriomis susiduria Sąjunga energijos, 
informacijos technologijų, mokslinių 
tyrimų ir naujovių srityse, būtent siekdama 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą, 
kovoti su klimato kaita, skatinti ekologiniu 
požiūriu veiksmingos ekonomikos raidą, 
užkirsti kelią skaitmeniniam atotrūkiui ir 
atsižvelgus į finansų krizės ir ekonomikos 
nuosmukio pasekmes sparčiai vystyti 
naujoves; mano, kad numatant mažiau lėšų 
pagal biudžeto eilutes, pagal kurias 
įgyvendinama politika siekiant spręsti 
minėtąsias problemas, yra žalinga norint 
vykdyti ES ekonomikos tvaraus atkūrimo, 
regionų vystymo ir darbo vietų kūrimo 
tikslus;

Or. de

Pakeitimas 2
Rebecca Harms

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia poreikį skatinti energijos iš 
atsinaujinančių išteklių gamybą, energijos 
vartojimo efektyvumą ir mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančias 
technologijas, įskaitant anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą (angl. CCS), nes 
tokiu būdu būtų prisidedama prie naujų 
darbo vietų kūrimo, tvaraus regionų 
vystymo ir pažangos siekiant ekologišku 

4. pabrėžia poreikį mažinti ES energetinę 
priklausomybę skatinant energijos 
taupymą, atsinaujinančios energijos 
naudojimą ir veiksmingesnio energijos 
vartojimo priemones, nes tokiu būdu būtų 
prisidedama prie naujų darbo vietų kūrimo, 
tvaraus regionų vystymo ir pažangos 
siekiant ekologišku požiūriu veiksmingos 
ekonomikos;
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požiūriu veiksmingos ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 3
Rebecca Harms

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina numatyti pakankamai lėšų 
siekiant didinti branduolinių įrenginių ir jų 
išmontavimo saugą ir saugumą;

6. ragina numatyti pakankamai lėšų 
siekiant užtikrinti, laikantis pažangiausių 
reikalavimų, aukščiausią branduolinių 
įrenginių saugumo lygį, įskaitant jų 
išmontavimo metu;

Or. en


