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6.3.2013 A7-0035/15 

Pakeitimas  15 

Kathleen Van Brempt 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011) 0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis  

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi reik÷tų priminti, kad ES 

energetikos politikos ramsčiai yra tiekimo 

saugumas (išteklių įvairov÷), 

konkurencingos kainos ir energijos 

vartojimo efektyvumas, kuriuos papildo 

politinis siekis sumažinti išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; 

A. kadangi reik÷tų priminti, jog ES 

energetikos politikos ramsčiai yra 

tvarumas, tiekimo saugumas ir 

konkurencingumas; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/16 

Pakeitimas  16 

Kathleen Van Brempt 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011) 0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. ragina Komisiją pateikti vieną 

konkretų scenarijų, kaip siekti 2050 m. 

iškeltų tikslų; pabr÷žia, kad šis scenarijus 

tur÷tų būti paremtas bet kokiu atveju 

naudingomis priemon÷mis, kurios apimtų 

ir didelį energijos vartojimo efektyvumą, 

ir aukštą atsinaujinančiųjų išteklių 

naudojimo lygį, ir pažangią 

infrastruktūrą; pabr÷žia, kad aiškus 

veiksmų planas ir visų valstybių narių 

sutarimas labai svarbūs siekiant tvarumo, 

tiekimo saugumo ir konkurencingumo 

tikslų; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/17 

Pakeitimas  17 

Kathleen Van Brempt 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011) 0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. pabr÷žia ES energetikos politikos svarbą 

ekonomikos ir finansų kriz÷s sąlygomis; 

pabr÷žia vaidmenį, kurį energetika gal÷tų 

atlikti skatinant ekonomikos augimą, darbo 

vietų kūrimą ir konkurencingumą Europos 

Sąjungoje; ragina Komisiją pasiūlyti 

strategijas po 2020 m., taip pat greitai 

pateikti 2030 m. Europos Sąjungos 

energetikos politikos sistemos pagrindus; 

mano, kad ši politikos sistema turi sutapti 

su ES anglies dioksido išmetimo mažinimo 

iki 2050 m. darbotvarke ir, kad reik÷tų 

atsižvelgti į veiksmų plane nustatytas 

priemones, kurios bus naudingos bet kokiu 

atveju; ragina imtis veiksmų siekiant 

sumažinti neigiamą energetikos sektoriaus 

įtaką aplinkai, tačiau atsižvelgiant į 

taikomų veiksmų padarinius valstybių ir 

Sąjungos ekonomikos konkurencingumui 

bei piliečių aprūpinimo elektros energija 

saugumui;  

6. pabr÷žia ES energetikos politikos svarbą 

ekonomikos ir finansų kriz÷s sąlygomis; 

pabr÷žia vaidmenį, kurį energetika gal÷tų 

atlikti skatinant ekonomikos augimą, darbo 

vietų kūrimą ir konkurencingumą Europos 

Sąjungoje; ragina Komisiją pasiūlyti 

strategijas po 2020 m., taip pat greitai 

pateikti 2030 m. Europos Sąjungos 

energetikos politikos sistemos pagrindus; 

mano, kad ši politikos sistema turi sutapti 

su ES anglies dioksido išmetimo mažinimo 

iki 2050 m. darbotvarke ir kad reik÷tų 

atsižvelgti į veiksmų plane nustatytas 

priemones, kurios bus naudingos bet kokiu 

atveju, taip pat reik÷tų nustatyti 

privalomus visos ES energijos vartojimo 

efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos 

ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio tikslus; ragina imtis veiksmų 

siekiant sumažinti neigiamą energetikos 

sektoriaus įtaką aplinkai, tačiau 

atsižvelgiant į taikomų veiksmų padarinius 

valstybių ir Sąjungos ekonomikos 

konkurencingumui bei piliečių aprūpinimo 

elektros energija saugumui; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/18 

Pakeitimas  18 

Kathleen Van Brempt 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

COM(2011) 0885 – 2012/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

23. pripažįsta, kad didesnioji 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis 

energijos rūšių derinyje po 2020 m. bus 

pagrindinis aspektas siekiant sukurti 

tvaresnę energetikos sistemą; tod÷l 

pripažįsta, kad pagal visus scenarijus, 

nagrin÷jamus Komisijos komunikate, 

2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

dalis ES energijos rūšių derinyje padid÷s 

iki maždaug 30 proc. bendro suvartojamo 

galutin÷s energijos kiekio, o iki 2050 m. – 

ne mažiau kaip iki 55 proc.; pabr÷žia, kad 

per÷jimas prie geresn÷s energijos vartojimo 

efektyvumo politikos gali padidinti 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį; 

prašo Komisijos ateityje aiškiai įtraukti 

decentralizuotą gavybą į ateities 

prognozes; taip pat prašo Komisijos 

apžvelgti finansines, technines ir 

infrastruktūros kliūtis, trukdančias 

decentralizuotos gavybos pl÷trai valstyb÷se 

nar÷se; 

23. pripažįsta, kad didesnioji 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis 

energijos rūšių derinyje po 2020 m. bus 

pagrindinis aspektas siekiant sukurti 

tvaresnę energetikos sistemą; tod÷l 

pripažįsta, kad pagal visus scenarijus, 

nagrin÷jamus Komisijos komunikate, 

2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

dalis ES energijos rūšių derinyje padid÷s 

iki maždaug 30 proc. bendro suvartojamo 

galutin÷s energijos kiekio, o iki 2050 m. – 

ne mažiau kaip iki 55 proc.; pabr÷žia, kad 

per÷jimas prie geresn÷s energijos vartojimo 

efektyvumo politikos gali iki 2030 m. 

padidinti atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos dalį iki 45 proc. ir leistų ES 

pereiti prie beveik vien 

atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais 

grindžiamos ekonomikos iki 2050 m.; 

prašo Komisijos ateityje aiškiai įtraukti 

decentralizuotą gavybą į ateities 

prognozes; taip pat prašo Komisijos 

apžvelgti finansines, technines ir 

infrastruktūros kliūtis, trukdančias 

decentralizuotos gavybos pl÷trai valstyb÷se 

nar÷se; 

Or. en 
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