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9.12.2015 A8-0341/11 

Pakeitimas 11 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AH konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AH. kadangi ekonomiškai ir fiziškai labiau 

integruota bendroji energijos rinka galėtų 

gerokai padidinti efektyvumą; 

AH. kadangi fiziškai labiau integruota 

bendroji energijos rinka gerokai padidintų 

efektyvumą; 

Or. en 



 

AM\1081266LT.doc  PE573.403v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.12.2015 A8-0341/12 

Pakeitimas 12 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą 

„Atsparios energetikos sąjungos ir 

perspektyvios klimato kaitos politikos 

pagrindų strategija“; atkreipia dėmesį į 

Komisijos apibrėžtus 5 energetikos 

sąjungos ramsčius; tvirtina, kad pagal 

šiuos ramsčius vykdomos politikos 

priemonės turi visuomet prisidėti prie 

energijos teikimo saugumo užtikrinimo, 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo, ilgalaikio ekonomikos tvarumo 

ir prieinamų bei konkurencingų energijos 

kainų užtikrinimo; 

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 

komunikatą „Atsparios energetikos 

sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos 

politikos pagrindų strategija“; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Pakeitimas 13 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 

užtikrinti, kad visi pasiūlymai dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų 

energetikos sąjungos srityje būtų svarstomi 

pagal įprastą teisėkūros procedūrą, taip 

visapusiškai įtraukiant Parlamentą ir 

užtikrinant veiksmingą demokratinę 

priežiūrą; tikisi, kad energetikos sąjungos 

valdymo sistema po 2020 m. bus plataus 

užmojo, patikima, skaidri, demokratinė ir 

joje visapusiškai dalyvaus Parlamentas, ir 

kad pagal ją bus užtikrinta, jog būtų 

pasiekti 2030 m. klimato ir energetikos 

srities tikslai, visų pirma visapusiškai 

įgyvendinant, vykdant ir atnaujinant 

galiojančius klimato ir energetikos srities 

teisės aktus; prašo Komisijos, nedarant 

poveikio kitoms prievolėms teikti 

ataskaitas, kasmet teikti energetikos 

sąjungos įgyvendinimo ataskaitas, 

įskaitant išsamią informaciją apie 

energetikos srities teisės aktų 

įgyvendinimą, 2020 m. ir 2030 m. tikslų 

įgyvendinimo pažangą, taip pat parengti ir 

atnaujinti pagrindinius rodiklius, kurie 

būtų įtraukti į ataskaitą ir leistų įvertinti 

pažangą įgyvendinant energetikos 

sąjungą; tie rodikliai, be kita ko, galėtų 

būti: jungčių pajėgumas, rinkos 

integracija, energijos importo mažinimas, 

šaltinių įvairinimo lygis, energijos kainos 

2. nepritaria Komisijos numatytam 

energetikos sąjungos valdymo modeliui, 

nes juos siekiama, kad ES perimtų 

išimtinę valstybių narių kompetenciją, 

nustatytą SESV 194 straipsnyje; taip pat 

pažymi, kad dėl šio valdymo, kuris būtų 

toks pats, kaip Europos semestras, gali 

kilti ir tokių pačių politinių nesutarimų 

tarp valstybių narių, kurie kilo dėl 

Europos semestro; ragina Komisiją 

užtikrinti, kad visi pasiūlymai dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų 

energetikos sąjungos srityje būtų svarstomi 

pagal įprastą teisėkūros procedūrą, taip 

visapusiškai įtraukiant Parlamentą ir 

užtikrinant veiksmingą demokratinę 

priežiūrą; 
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ir sąnaudos, bendrijos ir vietos lygmens 

gamybos plėtojimas, energijos 

nepritekliaus ir pažeidžiamumo lygis; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Pakeitimas 14 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 6a. mano, kad energetikos 

infrastruktūros, kurios tikslas – užtikrinti 

tiekimo tęstinumą ir saugumą ES, plėtra 

turėtų būti vykdoma be išankstinio 

politinio nusistatymo ir vertinama 

atsižvelgiant į tiekimo sąnaudas ir 

saugumą; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Pakeitimas 15 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. pabrėžia, kad ES ypač svarbu 

panaikinti valstybių narių ir regionų atskirtį 

nuo vidaus energijos rinkos – tai atskleidė 

Komisijos atliktas dujų testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis; 

atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 

tokius testus vykdyti reguliariai; laikosi 

nuomonės, kad visų pirma ES turėtų 

padėti pažeidžiamiausioms šalims įvairinti 

energijos šaltinius ir tiekimo maršrutus; 

atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes 

nares ir Komisiją nedelsiant įgyvendinti 

dujų sistemos testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis rekomendacijas; rekomenduoja 

Komisijai apsvarstyti galimybę atlikti 

elektros energijos testavimus 

nepalankiausiomis sąlygomis, siekiant 

parengti visos energijos rinkos padėties 

atsparumo bendrą apžvalgą; pabrėžia, kad 

atliekant tokius testavimus 

nepalankiausiomis sąlygomis visų pirma 

turėtų būti nustatoma visos nacionalinės 

perdavimo sistemos būklė, pajėgumas ir 

patvarumas, taip pat sujungimo ir 

tarpvalstybinio elektros energijos 

perdavimo pajėgumų lygis, ir kad vėlesnės 

tokiais testavimais nepalankiausiomis 

sąlygomis pagrįstos rekomendacijos 

apimtų išsamius nacionalinių planų ir 

sąjungos tikslų poveikio vertinimus, 

sprendžiant vykdant testavimus atskleistas 

12. pabrėžia, kad svarbu panaikinti 

valstybių narių ir regionų atskirtį nuo 

vidaus energijos rinkos – tai atskleidė 

Komisijos atliktas dujų testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis; 

atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares 

ir Komisiją nedelsiant įgyvendinti dujų 

sistemos testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis rekomendacijas; rekomenduoja 

Komisijai apsvarstyti galimybę atlikti 

elektros energijos testavimus 

nepalankiausiomis sąlygomis, siekiant 

parengti visos energijos rinkos padėties 

atsparumo bendrą apžvalgą; pabrėžia, kad 

atliekant tokius testavimus 

nepalankiausiomis sąlygomis visų pirma 

turėtų būti nustatoma visos nacionalinės 

perdavimo sistemos būklė, pajėgumas ir 

patvarumas, taip pat sujungimo ir 

tarpvalstybinio elektros energijos 

perdavimo pajėgumų lygis, ir kad vėlesnės 

tokiais testavimais nepalankiausiomis 

sąlygomis pagrįstos rekomendacijos 

apimtų išsamius nacionalinių planų 

poveikio vertinimus, sprendžiant vykdant 

testavimus atskleistas problemas; 
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problemas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Pakeitimas 16 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 12a. ragina Komisiją neatskirti esamų 

gerai veikiančių ir likvidžių prekybos 

zonų, kurios buvo naudingos 

gamintojams ir vartotojams; laikosi 

nuomonės, kad Austrijos ir Vokietijos 

kainų zona yra geriausios praktikos 

pavyzdys, kuris turėtų būti ne atskirtas, o 

skatinamas; ragina Komisiją priimant 

sprendimus atsižvelgti ne tik į Energetikos 

reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 

agentūros (ACER) nuomonę ir 

įgaliojimus, bet ir į platesnio pobūdžio 

didelės prekybos zonos padarinius ir 

naudą energetiniam saugumui, 

vartotojams ir gamintojams; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Pakeitimas 17 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. pažymi, kad būsimoje energetikos 

sąjungoje, be kita ko, būtina nedelsiant 

spręsti kiekybinio ir kokybinio energijos 

tiekimo saugumo ir konkurencijos 

klausimus, todėl būtina, kad valstybės 

narės, kurdamos savo energetikos politiką, 

pagerintų savo veiksmų koordinavimą ir 

bendradarbiavimą ES lygiu su 

kaimyninėmis šalimis; atsižvelgdamas į tai, 

ragina Komisiją išnagrinėti, kaip dabartinė 

nacionalinių prevencinių ir reagavimo į 

nelaimes priemonių sistema galėtų būti 

patobulinta tiek regioniniu, tiek ES 

lygmeniu; 

13. pažymi, kad būsimoje energetikos 

sąjungoje, be kita ko, būtina nedelsiant 

spręsti kiekybinio ir kokybinio energijos 

tiekimo saugumo ir konkurencijos 

klausimus, todėl būtina, kad valstybės 

narės, kurdamos savo energetikos politiką, 

pagerintų savo bendradarbiavimą su 

kaimyninėmis šalimis; atsižvelgdamas į tai, 

ragina valstybes nares išnagrinėti, kaip 

dabartinė nacionalinių prevencinių ir 

reagavimo į nelaimes priemonių sistema 

galėtų būti patobulinta regioniniu 

lygmeniu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Pakeitimas 18 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. mano, kad nacionaliniai pajėgumo 

mechanizmai turėtų būti naudojami tik 

nesant kitos išeities, apsvarsčius visas 

kitas galimybes, įskaitant didesnį 

kaimyninių šalių sujungimo lygį, 

reagavimo į paklausą priemones ir kitas 

regioninės rinkos integracijos formas; 

14. mano, kad nacionaliniai pajėgumo 

mechanizmai neturėtų būti naudojami, jei 

yra kitų galimybių, įskaitant didesnį 

kaimyninių šalių sujungimo lygį, 

reagavimo į paklausą priemones ir kitas 

regioninės rinkos integracijos formas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Pakeitimas 19 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. mano, kad energetikos sąjunga 

suteikia galimybę derėtis su trečiosiomis 

šalimis laikantis vienos pozicijos; ragina 

Komisiją išnagrinėti savanoriško bendro 

pirkimo mechanizmo tinkamumą ir 

galimą struktūrą bei jo poveikį dujų 

vidaus rinkos veikimui, susijusioms 

bendrovėms, taip pat jo vaidmenį siekiant 

užtikrinti dujų tiekimo saugumą; pažymi, 

kad, atsižvelgiant į kelis galimus bendro 

pirkimo mechanizmų modelius, reikia 

toliau imtis veiksmų siekiant nustatyti 

geriausią rinka grindžiamą modelį, kurį 

būtų galima taikyti ES regionams ir 

susijusiems tiekėjams, taip pat kokiomis 

sąlygomis galėtų būti pradedamas taikyti 

savanoriškas bendro pirkimo 

mechanizmas; mano, kad pozicijų 

derinimas ir bendras dujų pirkimas turėtų 

prasidėti regionų lygiu; kol kas 

rekomenduoja Komisijai ir Energijos 

bendrijos sekretoriatui atitinkamai remti tas 

ES valstybes nares ir Energijos bendrijos 

susitariančiąsias šalis, kurios savanoriškai 

norėtų derėtis dėl energetikos sutarčių, 

laikydamosi ES vidaus rinkos teisyno ir 

ES konkurencijos ir Pasaulio prekybos 

organizacijos taisyklių, ir užtikrinti 

neskelbtinos komercinės informacijos 

apsaugą; pabrėžia, kad energijos tiekimo 

sutartys turi būti grindžiamos rinkos 

15. pakartoja, kad bet koks įpareigojantis 

bendro pirkimo ES lygmeniu 

mechanizmas, taip pat bet koks Komisijos 

vaidmuo tarpvyriausybinėse derybose ar 

susitarimuose, prieštarauja SESV 

194 straipsniui; mano, kad pozicijų 

derinimas ir bendras dujų pirkimas turėtų 

prasidėti regionų lygiu; kol kas 

rekomenduoja Komisijai ir Energijos 

bendrijos sekretoriatui atitinkamai remti tas 

ES valstybes nares ir Energijos bendrijos 

susitariančiąsias šalis, kurios savanoriškai 

norėtų derėtis dėl energetikos sutarčių; 
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kainomis ir konkurencija; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Pakeitimas 20 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. reiškia susirūpinimą dėl pasiūlymo 

padvigubinti dujotiekio „Nordstream“ 

pajėgumą ir poveikio, kurį tai turėtų 

energetiniam saugumui ir tiekimo 

įvairinimui bei valstybių narių solidarumo 

principui; atsižvelgdamas į trišales ES, 

Ukrainos ir Rusijos derybas, pabrėžia 

poreikį užtikrinti ilgalaikį energijos 

tiekimą į Ukrainą ir tranzitą per ją; 

19. pritaria pasiūlymui padvigubinti 

dujotiekio „Nordstream“ pajėgumą ir 

poveikiui, kurį tai turėtų energetiniam 

saugumui ir tiekimo įvairinimui bei 

valstybių narių solidarumo principui; 

atsižvelgdamas į trišales ES, Ukrainos ir 

Rusijos derybas, pabrėžia poreikį įvairinti 

ilgalaikio energijos tiekimo į Ukrainą, 

Baltarusiją, Baltijos jūros ir Juodosios 

jūros regionus ir tranzito per šias 

teritorijas maršrutus; 

Or. en 

 

 

 


