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5.3.2013 A7-0035/1 

Pakeitimas  1 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. pripažįsta, kad valstybių narių 

bendradarbiavimo siekiant pertvarkyti 

energetikos sistemą atnešamą naudą; tod÷l 

pritaria Komisijos Energetikos veiksmų 

planui iki 2050 m., kuris yra pagrindas 

siūlyti teis÷kūros ir kitas iniciatyvas 

energetikos politikos srityje siekiant pl÷toti 

politikos sistemą 2030 m., įskaitant 

pagrindinius etapus ir šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų uždavinius, 

atsinaujinančiąją energiją ir energijos 

vartojimo efektyvumą, kad būtų sukurta 

plataus užmojo ir kartu stabili 

reglamentavimo ir teis÷s aktų sistema; 

pažymi, kad planinių energetikos rodiklių 

apibr÷žimas 2050 m. ir tarpiniu laikotarpiu 

susijęs su visos Europos valdysena; siūlo 

vadovaujantis solidarumo principais 

sukurti tokią strategiją, pagal kurią 

valstyb÷s nar÷s gal÷tų bendradarbiauti 

pagal veiksmų planą, ir sukurti Europos 

energijos bendriją; skatina dirbti 

apibr÷žiant 2030 m. politikos sistemą pagal 

atitinkamą tvarkaraštį, kad būtų tinkamai 

užtikrintas investuotojų saugumas; 

1. pripažįsta, kad valstybių narių 

bendradarbiavimo siekiant pertvarkyti 

energetikos sistemą atnešamą naudą; tod÷l 

pritaria Komisijos Energetikos veiksmų 

planui iki 2050 m., kuris yra pagrindas 

siūlyti teis÷kūros ir kitas iniciatyvas 

energetikos politikos srityje siekiant pl÷toti 

politikos sistemą 2030 m., įskaitant 

pagrindinius etapus ir privalomus 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

uždavinius, atsinaujinančiąją energiją ir 

energijos vartojimo efektyvumą, kad būtų 

sukurta plataus užmojo ir kartu stabili 

reglamentavimo ir teis÷s aktų sistema; 

pažymi, kad planinių energetikos rodiklių 

apibr÷žimas 2050 m. ir tarpiniu laikotarpiu 

susijęs su visos Europos valdysena; siūlo 

vadovaujantis solidarumo principais 

sukurti tokią strategiją, pagal kurią 

valstyb÷s nar÷s gal÷tų bendradarbiauti 

pagal veiksmų planą, ir sukurti Europos 

energijos bendriją; skatina dirbti 

apibr÷žiant 2030 m. politikos sistemą pagal 

atitinkamą tvarkaraštį, kad būtų tinkamai 

užtikrintas investuotojų saugumas; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/2 

Pakeitimas  2 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. pripažįsta, kad elektros energija iš 

mažai anglies dioksido išmetančių išteklių 

yra neatskiriama nuo anglies dioksido 

išmetimo mažinimo tikslo, pagal kurį 

reikalaujama, kad iki 2050 m. ES būtų 

sukurtas beveik anglies dioksido 

neišmetantis elektros energijos sektorius; 

5. pripažįsta, kad būtinos tolesn÷s 

pastangos pl÷toti atsinaujinančiųjų 

išteklių energetiką siekiant, kad iki 

2050 m. ES būtų sukurta beveik vien 

atsinaujinančiųjų išteklių energetika 

pagrįsta ekonomika; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/3 

Pakeitimas  3 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

41 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

41. pripažįsta, kad energetikos 

infrastruktūros projektams reikalingos 

didel÷s pradin÷s investicijos ir 20–60 metų 

eksploatavimo laikotarpis; primena, kad 

dabartin÷ rinkos aplinka yra itin 

nenusp÷jama, tod÷l investuotojai 

neryžtingai investuoja į energetikos 

infrastruktūros pl÷trą; pabr÷žia, kad tur÷tų 

būti remiamos naujos strategijos ir 

naujoviškos iniciatyvos siekiant paskatinti 

investicijas į infrastruktūrą, kurios leistų 

greitai prisitaikyti prie sparčiai kintančios 

aplinkos; 

41. pripažįsta, kad energetikos 

infrastruktūros projektams reikalingos 

didel÷s pradin÷s investicijos, tačiau jos 

gerokai sumaž÷s visapusiškai išnaudojant 

energijos taupymo galimybes ir per 20–60 

metų eksploatavimo laikotarpį; primena, 

kad dabartin÷ rinkos aplinka yra itin 

nenusp÷jama, tod÷l investuotojai 

neryžtingai investuoja į energetikos 

infrastruktūros pl÷trą; pabr÷žia, kad tur÷tų 

būti remiamos naujos strategijos, įskaitant 

strategiją „pirmiausia taupome energiją“, 

ir naujoviškos iniciatyvos siekiant 

sumažinti reikalingas investicijas į 

infrastruktūrą, kurios leistų greitai 

prisitaikyti prie sparčiai kintančios 

aplinkos; 

Or. en 



 

AM\929237LT.doc  PE507.351v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

5.3.2013 A7-0035/4 

Pakeitimas  4 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 41a. pabr÷žia tai, kad visi Komisijos 

komunikate išnagrin÷ti scenarijai rodo, 

jog visas dujų suvartojimas maž÷ja; tod÷l 

pripažįsta, kad d÷l investicijų į pernelyg 

dideles dujų infrastruktūros statybas 

ateityje ES bus priversta vartoti iškastinį 

kurą; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/5 

Pakeitimas  5 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

48 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

48. pabr÷žia, kad Europos Sąjungos 

energetinis saugumas taip pat užtikrinamas 

įvairinant importo šaltinius; tod÷l pabr÷žia, 

kad ES būtina aktyviai sustiprinti 

bendradarbiavimą su savo partneriais; 

pažymi, kad v÷lavimas turi įtakos pietinio 

dujų koridoriaus kūrimo užbaigimui; 

pabr÷žia, kad būtina užtikrinti energetinį 

saugumą pasitelkiant energijos išteklių 

įvairinimą; primena, kad suskystintos 

gamtin÷s dujos ir suskystintų gamtinių dujų 

laivynai labai pad÷jo ES apsirūpinti 

energija, ir pabr÷žia, kad papildomas 

suskystintų gamtinių dujų (SGD) 

koridorius Viduržemio jūros regiono 

rytin÷je dalyje ir Juodosios jūros 

regionuose gali tapti lanksčiu energijos 

ištekliumi ir paskata didinti konkurenciją 

ES energijos vidaus rinkoje; 

48. pabr÷žia, kad Europos Sąjungos 

energetinis saugumas taip pat užtikrinamas 

įvairinant importo šaltinius; tod÷l pabr÷žia, 

kad ES būtina aktyviai sustiprinti 

bendradarbiavimą su savo partneriais; 

pažymi, kad v÷lavimas turi įtakos pietinio 

dujų koridoriaus kūrimo užbaigimui; 

pabr÷žia, kad būtina užtikrinti energetinį 

saugumą pasitelkiant energijos išteklių 

įvairinimą; primena, kad suskystintos 

įprastin÷s gamtin÷s dujos ir suskystintų 

gamtinių dujų laivynai labai pad÷jo ES 

apsirūpinti energija, ir pabr÷žia, kad 

papildomas suskystintų gamtinių dujų 

(SGD) koridorius Viduržemio jūros 

regiono rytin÷je dalyje ir Juodosios jūros 

regionuose gali tapti lanksčiu energijos 

ištekliumi ir paskata didinti konkurenciją 

ES energijos vidaus rinkoje; 

 Šis pakeitimas – prieš žodžius „gamtin÷s 
dujos“ pridedamas žodis „įprastin÷s“ – 
taikomas visam tekstui. 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/6 

Pakeitimas  6 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

63 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

63. pripažįsta, kad branduolin÷ energija 

šiuo metu naudojama kaip svarbus 

mažatarš÷s energijos išteklius; ragina 

Komisiją stengtis padidinti visuomen÷s 

pritarimą branduolinei energetikai, 

pasinaudojant naujausiais branduolin÷s 

saugos testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis rezultatais; 

63. ragina Komisiją ir valstybes nares, 

atsižvelgiant į 2011 m. Fukušimos 

avarijos patirtį, gerinti branduolin÷s 

energetikos saugą, pasinaudojant 

naujausiais branduolin÷s saugos testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/7 

Pakeitimas  7 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

68 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 68a. pažymi, kad Tarptautin÷s energetikos 

agentūros 2012 m. pasaulio energetikos 

apžvalgoje nurodyta, jog anglies dioksido 

surinkimas ir saugojimas didina energijos 

poreikį daugeliu atveju ir tod÷l jie n÷ra 

įtraukti į efektyvaus pasaulio scenarijų; 

sutinka su Tarptautine energetikos 

agentūra, kad anglies dioksido surinkimas 

ir saugojimas n÷ra patikima priemon÷, 

jeigu ES nori sparčiai pl÷toti 

atsinaujinančiųjų išteklių energetiką ir 

tausios energetikos ekonomiką, siekdama 

laiku įgyvendinti ES klimato tikslus; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/8 

Pakeitimas  8 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

111 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 111a. pažymi, kad Arkties vandenys yra 

ypatingai svarbi Europos Sąjungos 

kaimynin÷ jūrų aplinka ir kad jie gali 

atlikti svarbų vaidmenį švelninant klimato 

kaitą; pabr÷žia, kad reikia skirti ypatingą 

d÷mesį didel÷ms aplinkosaugos 

problemoms, susijusioms su Arkties 

vandenimis, siekiant užtikrinti Arkties 

aplinkos apsaugą, kai jūroje vykdomos bet 

kokios naftos ir dujų operacijos, įskaitant 

tyrin÷jimus, atsižvelgiant į didelių avarijų 

riziką ir efektyvaus reagavimo poreikį; 

ragina valstybes nares, kurios yra Arkties 

tarybos nar÷s, aktyviai d÷ti pastangas 

išlaikyti kuo aukštesnius šios 

pažeidžiamos ir unikalios ekosistemos 

aplinkosaugos standartus, be kita ko, 

rengti tarptautines Arkties jūrų naftos 

taršos prevencijos, parengties ir 

reagavimo priemones ir ypač aktyviai 

siūlyti tokias politikos priemones, d÷l 

kurių vyriausyb÷s nebeišduotų leidimų 

jūroje vykdomoms naftos ir dujų 

operacijoms, įskaitant tyrin÷jimus, jeigu 

negalima užtikrinti efektyvaus reagavimo 

į tokias avarijas; 

Or. en 

 

 


