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5.3.2013 A7-0035/9 

Pakeitimas  9 

Konrad Szymański 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011) 0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

50. primena, kad, remiantis vidaus rinkos 

teis÷s aktų rinkiniu, svarbiausias vaidmuo 

finansuojant investicijas į energetikos 

infrastruktūrą tenka rinkos dalyviams; 

pripažįsta, kad kai kuriems inovacijų ir 

strategiškai svarbiems projektams, kurių 

įgyvendinimas būtų pateisinamas d÷l su 

energijos tiekimo saugumu, solidarumu ir 

tvarumu susijusių priežasčių, tačiau jų 

įgyvendinimui neįmanoma pritraukti 

pakankamai finansavimo l÷šų iš rinkos, 

gali reik÷ti nedidel÷s valstyb÷s paramos 

siekiant pritraukti privačiojo sektoriaus 

l÷šų; pabr÷žia, kad šių projektų atranka 

tur÷tų būti grindžiama aiškiais, skaidriais 

kriterijais ir netur÷tų iškreipti 

konkurencijos, ir būtų atsižvelgiama į 

vartotojų interesus, taip pat jie tur÷tų 

atitikti ES ilgalaikius su energija ir klimato 

kaita susijusius tikslus; 

50. primena, kad, remiantis vidaus rinkos 

teis÷s aktų rinkiniu, svarbiausias vaidmuo 

finansuojant investicijas į energetikos 

infrastruktūrą tenka rinkos dalyviams; 

pripažįsta, kad kai kuriems inovacijų ir 

strategiškai svarbiems projektams, kurių 

įgyvendinimas būtų pateisinamas d÷l su 

energijos tiekimo saugumu, solidarumu ir 

tvarumu susijusių priežasčių, tačiau jų 

įgyvendinimui neįmanoma pritraukti 

pakankamai finansavimo l÷šų iš rinkos, 

gali reik÷ti nedidel÷s valstyb÷s paramos 

siekiant pritraukti privačiojo sektoriaus 

l÷šų; pabr÷žia, kad šių projektų atranka 

tur÷tų būti grindžiama aiškiais, skaidriais 

kriterijais ir netur÷tų iškreipti 

konkurencijos, ir būtų atsižvelgiama į 

vartotojų interesus, taip pat jie tur÷tų 

atitikti ES teis÷s aktus, susijusius su 

energija ir klimato kaita; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/10 

Pakeitimas  10 

Konrad Szymański 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011) 0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

65 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

65. pritaria Komisijai, kad gamtin÷s dujos 

gali artimiausiu metu ir vidutin÷s trukm÷s 

laikotarpiu atlikti svarbų vaidmenį 

pertvarkant energetikos sistemą, nes tai gan 

greitas ir ekonomiškas būdas 

priklausomybei nuo kitų labiau taršių 

iškastinio kuro rūšių sumažinti; pabr÷žia, 

kad svarbu įvairinti gamtinių dujų tiekimo į 

Europos Sąjungą maršrutus; persp÷ja d÷l 

bet kokių investicijų, d÷l kurių gal÷tų 

susidaryti ilgalaik÷ priklausomyb÷ nuo 

iškastinio kuro; 

65. pritaria Komisijai, kad gamtin÷s dujos 

gali artimiausiu metu ir bent vidutin÷s 

trukm÷s laikotarpiu atlikti svarbų vaidmenį 

pertvarkant energetikos sistemą, nes tai gan 

greitas ir ekonomiškas būdas 

priklausomybei nuo kitų labiau taršių 

iškastinio kuro rūšių sumažinti; pabr÷žia, 

kad svarbu įvairinti gamtinių dujų tiekimo į 

Europos Sąjungą maršrutus; persp÷ja d÷l 

bet kokių investicijų, d÷l kurių gal÷tų 

susidaryti ilgalaik÷ priklausomyb÷ nuo 

iškastinio kuro; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/11 

Pakeitimas  11 

Konrad Szymański 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011) 0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

66 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 66a. mano, kad netur÷tų būti užmirštas 

suskystintų naftos dujų (SND), kaip 

lankstaus ir patikimo energijos šaltinio 

vietov÷se, kuriose trūksta infrastruktūros, 

vaidmuo; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/12 

Pakeitimas  12 

Konrad Szymański 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011) 0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

87 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

87. pripažįsta, kad LPS dabar yra 

pagrindin÷, nors ir ne vienintel÷, priemon÷ 

pramon÷s išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekiui mažinti ir 

investicijoms į saugias ir tvarias mažo 

anglies dioksido kiekio technologijas 

skatinti; atkreipia d÷mesį į tai, kad būtina 

toliau tobulinti apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemos struktūrą siekiant 

padidinti jos geb÷jimą reaguoti į 

ekonomikos nuosmukius ir pakilimus, 

atkurti investuotojų pasitik÷jimą ir 

sustiprinti rinka grindžiamas investicijų 

paskatas mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų srityje; pažymi, kad prieš 

atliekant bet kokius struktūrinius LPS 

pakeitimus reik÷tų nuodugniai įvertinti 

ekologines, ekonomines ir socialines 

pasekmes ir poveikį investicijoms į mažo 

anglies dioksido kiekio technologijas, 

elektros energijos kainoms ir daug 

energijos naudojančių pramon÷s šakų 

konkurencingumui, visų pirma 

atsižvelgiant į anglies dioksido nutek÷jimo 

pavojų; ragina Komisiją ir valstybes nares 

sudaryti palankesnes sąlygas ES pramon÷s 

šakoms pl÷toti naujoviškus, saugius ir 

tvarius technologinius sprendimus bei 

skatinti jas tai daryti; 

87. pripažįsta, kad LPS dabar yra 

pagrindin÷, nors ir ne vienintel÷, priemon÷ 

pramon÷s išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekiui mažinti ir 

investicijoms į saugias ir tvarias mažo 

anglies dioksido kiekio technologijas 

skatinti; atkreipia d÷mesį į tai, kad 

pastarojo meto įvykiai parod÷ apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemos 

struktūrin÷s reformos svarbą siekiant 

padidinti valstybių narių geb÷jimą reaguoti 

ir į ekonomikos nuosmukius, ir pakilimus, 

atkurti investuotojų pasitik÷jimą ir 

sustiprinti rinka grindžiamas investicijų 

paskatas mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų srityje; pažymi, kad prieš 

atliekant bet kokius struktūrinius LPS 

pakeitimus reik÷tų nuodugniai įvertinti 

ekologines, ekonomines ir socialines 

pasekmes ir poveikį investicijoms į mažo 

anglies dioksido kiekio technologijas, 

elektros energijos kainoms ir daug 

energijos naudojančių pramon÷s šakų 

konkurencingumui, visų pirma 

atsižvelgiant į anglies dioksido nutek÷jimo 

pavojų; ragina Komisiją ir valstybes nares 

sudaryti palankesnes sąlygas ES pramon÷s 

šakoms pl÷toti naujoviškus, saugius ir 

tvarius technologinius sprendimus bei 

skatinti jas tai daryti; 
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