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9.12.2015 A8-0341/31 

Pakeitimas 31 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

71. pritaria tam, kad Komisija didesniam 

regionų bendradarbiavimui teikia didelę 

svarbą; ragina Komisiją ištirti ir nustatyti, 

koks yra optimalus bendradarbiavimo ES 

elektros energijos ir dujų tinklų (bei rinkų) 

srityse lygmuo; atkreipia dėmesį į tai, kad 

kai kada valstybės narės pačios gali 

geriausiai nustatyti, kas reikalinga jų 

teritorijose, o kartais ES valdomas 

bendradarbiavimas yra akivaizdžiai 

pranašesnis; vis dėlto pažymi, kad tam 

tikrais atvejais nustatyta, jog vykdant 

didelio užmojo regionų bendradarbiavimą, 

susijusį su bendromis problemomis, 

valstybių narių grupės greičiau pasiekė 

rezultatų, pvz., Penkiašalio energetikos 

forumo atveju; pritaria Komisijai, kad 

dabartiniai regionų susitarimai gali būti 

pavyzdys visai ES; 

71. palankiai vertina didesnį regionų 

bendradarbiavimą; ragina Komisiją ištirti 

ir nustatyti, koks yra optimalus 

bendradarbiavimo ES elektros energijos ir 

dujų tinklų (bei rinkų) srityse lygmuo; 

atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės narės 

pačios gali geriausiai nustatyti, kas 

reikalinga jų teritorijose,  pažymi, kad tam 

tikrais atvejais nustatyta, jog vykdant 

didelio užmojo regionų bendradarbiavimą, 

susijusį su bendromis problemomis, 

valstybių narių grupės greičiau pasiekė 

rezultatų, pvz., Penkiašalio energetikos 

forumo atveju; pritaria Komisijai, kad 

dabartiniai regionų susitarimai gali būti 

pavyzdys kitoms valstybėms narėms; 

reiškia susirūpinimą dėl to, kad tokie 

pasiekimai netenka reikšmės, jeigu 

Energetikos reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

savavališkai priima sprendimus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Pakeitimas 32 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina kurti gerai integruotas ir 

konkurencingas regionines elektros 

energijos ir dujų rinkas, kurios padėtų 

užtikrinti energijos sistemos tinkamumą ir 

lankstumą ir kurios veiktų visose Sąjungos 

dalyse; reikalauja, kad Komisija imtųsi 

ryžtingų ir skaidrių veiksmų prieš bet kokį 

protekcionistinį ir antikonkurencinį elgesį 

ir kliūtis patekti į rinką ir pasitraukti iš jos; 

pabrėžia, kad svarbu užtikrinti stabilias 

nacionalines reglamentavimo sistemas, 

spręsti administracinių kliūčių klausimą ir 

supaprastinti nacionalines administracines 

procedūras, taip pat užtikrinti vienodas 

sąlygas piliečių projektams; 

76. ragina kurti gerai integruotas ir 

konkurencingas regionines elektros 

energijos ir dujų rinkas, kurios padėtų 

užtikrinti energijos sistemos tinkamumą ir 

lankstumą ir kurios veiktų visose Sąjungos 

dalyse; reikalauja, kad Komisija imtųsi 

ryžtingų ir skaidrių veiksmų prieš 

antikonkurencinį elgesį ir kliūtis patekti į 

rinką ir pasitraukti iš jos; pabrėžia, kad 

svarbu užtikrinti stabilias nacionalines 

reglamentavimo sistemas, spręsti 

administracinių kliūčių klausimą ir 

supaprastinti nacionalines administracines 

procedūras, taip pat užtikrinti vienodas 

sąlygas piliečių projektams; pakartoja, kad 

Austrijos ir Vokietijos kainų siūlymo 

zona – tai geriausias tokios regioninės 

elektros energijos rinkos praktikos 

pavyzdys; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Pakeitimas 33 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

77. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 

sėkmingai subalansuoti vidaus rinką, 

būtinos investicijos ne tik į jungiamąsias 

linijas, bet ir, be kita ko, į nacionalinius 

tinklus, iškastinio kuro jėgaines su anglies 

dvideginio surinkimo technologija ir 

naujas branduolines elektrines, kaip 

svarbiausią mažo anglies dioksido kiekio 

bazinės apkrovos energijos šaltinį, tose 

valstybėse narėse, kurios nori tai daryti, 

saugyklas, pvz., SGD terminalus, ir 

pažangųjį elektros tinklą ir lanksčią 

gamybą, siekiant susidoroti su padidinta 

atsinaujinančiosios energijos ir 

paskirstytąja gamyba; 

77. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 

sėkmingai subalansuoti vidaus rinką, 

būtinos investicijos ne tik į jungiamąsias 

linijas, bet ir, be kita ko, į nacionalinius 

tinklus, iškastinio kuro jėgaines su 

geriausiomis esamomis taršą 

mažinančiomis technologijomis ir naujas 

branduolines elektrines, kaip svarbiausią 

mažo anglies dioksido kiekio bazinės 

apkrovos energijos šaltinį, tose valstybėse 

narėse, kurios nori tai daryti, saugyklas, 

pvz., SGD terminalus, ir pažangųjį elektros 

tinklą ir lanksčią gamybą, siekiant 

susidoroti su padidinta atsinaujinančiosios 

energijos ir paskirstytąja gamyba; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Pakeitimas 34 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

87. ragina Komisiją nustatant 

reguliuojamų kainų atsisakymo veiksmų 

planą palikti galimybę reguliuoti ir 

standartizuoti tarifo struktūrą, jeigu ja 

siekiama riboti rinką trikdančią 

monopolinę rentą ar nenumatytą pelną, 

siekiant apsaugoti pažeidžiamus vartotojus 

arba padėti palyginti konkuruojančių 

tiekėjų tarifus; 

87. ragina valstybes nares palikti kainų 

reguliavimą ir tarifo struktūrų 

standartizavimą, jeigu jais siekiama riboti 

rinką trikdančią monopolinę rentą ar 

nenumatytą pelną, siekiant apsaugoti 

pažeidžiamus vartotojus arba padėti 

palyginti konkuruojančių tiekėjų tarifus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Pakeitimas 35 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

90 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 90a. primygtinai ragina Komisiją ištirti 

galimas sritis, kuriose energijos vartojimo 

efektyvumo pastangos ir apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) 

daro abipusiai žalingą poveikį; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Pakeitimas 36 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

91 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

91. ragina Komisiją ir valstybes nares 

taikyti principą „svarbiausia – energijos 

vartojimo efektyvumas“; pažymi, kad, 

Tarptautinės energetikos agentūros 

teigimu, energijos vartojimo efektyvumas 

yra „pagrindinis kuras“ ir pelningiausia 

investicija, nesvarbu, į kokius energijos 

išteklius būtų investuojama; pabrėžia, kad 

energijos vartojimo efektyvumo didinimas, 

ypač pastatų energijos nuostolių 

mažinimas, turi lemiamą poveikį mažinant 

energijos importą į ES iš trečiųjų šalių, 

atsižvelgiant į tai, kad 61 proc. į Europos 

Sąjungą importuojamų dujų naudojama 

pastatuose, daugiausia šildymo reikmėms; 

atsižvelgdamas į tai, ragina efektyvaus 

energijos vartojimo ir infrastruktūros 

projektus laikyti pagrindinėmis 

investicijomis, kurios yra tiek pat svarbios, 

kaip ir investicijos į naujus gamybos 

pajėgumus; 

91. pabrėžia, kad energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas, ypač pastatų 

energijos nuostolių mažinimas, turi 

lemiamą poveikį mažinant energijos 

importą į ES iš trečiųjų šalių, atsižvelgiant 

į tai, kad 61 proc. į Europos Sąjungą 

importuojamų dujų naudojama pastatuose, 

daugiausia šildymo reikmėms; 

atsižvelgdamas į tai, ragina efektyvaus 

energijos vartojimo ir infrastruktūros 

projektus laikyti pagrindinėmis 

investicijomis, kurios yra tiek pat svarbios, 

kaip ir investicijos į naujus gamybos 

pajėgumus; laikosi nuomonės, kad 

principas „svarbiausia – energijos 

vartojimo efektyvumas“ tiesiogiai 

prieštarauja priemonėms, numatytoms 

pagal ATLPS; todėl primygtinai ragina 

atlikti rezultatų apžvalgą ir poveikio 

vertinimą, kad būtų nustatyta, kaip šie du 

principai veikia vienas kitą; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Pakeitimas 37 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 antraštė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Perėjimas prie tvarios ekonomikos Augančios ekonomikos atkūrimas 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Pakeitimas 38 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

111 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

111. pabrėžia, kad turi būti nutrauktos 

aplinkai žalingos subsidijos, kurias reikia 

skubiai įvardyti ir laipsniškai panaikinti, 

nes šios subsidijos yra ribotų viešojo 

sektoriaus lėšų švaistymas – šios lėšos 

pirmiausia naudojamos taršiai veiklai, o 

paskui – valymui remti; 

111. pabrėžia, kad turi būti nutrauktos 

visos subsidijos, kurias reikia skubiai 

įvardyti ir laipsniškai panaikinti, nes šios 

subsidijos yra ribotų viešojo sektoriaus lėšų 

švaistymas ir dėl jų vartotojai – namų 

ūkiai ir įmonės – turi mokėti didesnę 

kainą, taip pat jos lemia mažesnį 

energetinį saugumą; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Pakeitimas 39 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

112 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

112. pabrėžia, kad perėjimas prie 

konkurencingos ir tvarios mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ekonomikos 

suteikia didelių galimybių kurti naujas 

darbo vietas, diegti inovacijas, skatinti 

ekonomikos augimą ir mažinti sąskaitas 

už energiją komerciniams subjektams ir 

namų ūkiams; tačiau pripažįsta, kad šios 

galimybės gali būti įgyvendintos tik 

glaudžiai bendradarbiaujant Komisijai, 

valstybėms narėms, vietos ir regioninės 

valdžios institucijoms, piliečiams ir 

pramonei ir kad šis bendradarbiavimas 

padėtų parengti veiksmingiausias 

paskatas ir reglamentavimo sistemas; 

pabrėžia, kad tinkamai valdomas 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas neturėtų lemti didesnių 

energijos sąnaudų, energijos 

nepritekliaus, Europos ekonomikos 

pramonės pasitraukimo ar nedarbo 

didėjimo; todėl pabrėžia, kad būtina 

aktyviai įtraukti socialinius partnerius, 

siekiant spręsti perėjimo prie tvarios 

energetikos sąjungos socialinio poveikio 

klausimą; pabrėžia, kad Europos 

Sąjungai reikia ES mastu suderintų, bet 

kartu rinka grindžiamų ir technologiniu 

požiūriu neutralių politikos priemonių, 

kuriomis būtų atsižvelgiama į visus 

susijusius teisės aktus ir atitinkamus ES 

112. pabrėžia, kad priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimas lėmė didesnes 

energijos sąnaudas, energijos nepriteklių, 

ES ekonomikos pramonės pasitraukimą ir 

nedarbo didėjimą, nesukuriant jokios 

aplinkos požiūriu apčiuopiamos naudos; 

pabrėžia, kad, siekiant atkurti augančią 

ekonomiką, ES reikia, be kita ko, rinka 

grindžiamų ir technologiniu požiūriu 

neutralių politikos priemonių, 

įgyvendinamų mažiausiomis sąnaudomis 

visuomenei; 
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tikslus, o šie tikslai būtų įgyvendinami 
mažiausiomis sąnaudomis visuomenei; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Pakeitimas 40 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

115 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

115. ragina Europos Komisiją užtikrinti, 

kad valstybės narės nustatytų būtinuosius 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

naujiems ir atnaujintiems pastatams 

standartus ir kad atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos projektams būtų taikomos greitos 

administracinės ir įjungimo į tinklą 

procedūros, ypač įgyvendinant Direktyvos 

2009/28/EB 13 straipsnio 4 dalį, 13 

straipsnio 1 dalies f punktą ir Direktyvos 

2009/72/EB 7 straipsnio 3 dalį; ragina 

Komisiją, kai ji persvarsto galiojančius 

atitinkamus teisės aktus, padidinti pastatų, 

kuriuose būtų įrengtos atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos sistemos, skaičių, 

reikalauti taikyti vieno langelio principu 

pagrįstas administracines procedūras 

nedidelio masto atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos projektams ir paprastas 

pranešimo apie atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos gamybos įrenginius, kurių visą 

pagamintą energiją suvartoja pats 

gamintojas, procedūras, taip pat sukurti 

novatorišką įjungimo į tinklą taisyklių ir 

prekybos tinklo paslaugomis paskirstymo 

tinklo lygmeniu sistemą; 

115. ragina valstybes nares reikalauti 

nustatyti būtinuosius atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos naujiems ir atnaujintiems 

pastatams standartus ir kad 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

projektams būtų taikomos greitos 

administracinės ir įjungimo į tinklą 

procedūros, ypač įgyvendinant Direktyvos 

2009/28/EB 13 straipsnio 4 dalį, 13 

straipsnio 1 dalies f punktą ir Direktyvos 

2009/72/EB 7 straipsnio 3 dalį; ragina 

Komisiją, kai ji persvarsto galiojančius 

atitinkamus teisės aktus, padidinti pastatų, 

kuriuose būtų įrengtos atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos sistemos, skaičių, 

reikalauti taikyti vieno langelio principu 

pagrįstas administracines procedūras 

nedidelio masto atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos projektams ir paprastas 

pranešimo apie atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos gamybos įrenginius, kurių visą 

pagamintą energiją suvartoja pats 

gamintojas, procedūras, taip pat sukurti 

novatorišką įjungimo į tinklą taisyklių ir 

prekybos tinklo paslaugomis paskirstymo 

tinklo lygmeniu sistemą; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Pakeitimas 41 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

127 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

127. pažymi, kad 2030 m. klimato ir 

energetikos srities tikslų įgyvendinimas 

turėtų būti įtrauktas į valstybių narių 

pramonės politiką, atsižvelgiant į poreikį 

vykdyti reindustrializaciją; laikosi 

nuomonės, kad ES reguliavimo sistema ir 

ES klimato ir energetikos politikos tikslai 
turėtų tarpusavyje derėti ir pasiūlyti 

lankstesnį, labiau į rinką orientuotą 

požiūrį, siekiant užtikrinti atsparią 

energetikos sąjungą, įtraukti 2030 m. 

politinius klimato ir reindustrializacijos 

tikslus, kurie papildytų valstybių narių 

pramonės politiką; 

127. pažymi, kad 2030 m. klimato ir 

energetikos srities tikslų įgyvendinimo 

priemonės nesuderinamos su valstybių 

narių pramonės politika, atsižvelgiant į 

poreikį vykdyti reindustrializaciją; laikosi 

nuomonės, kad ES reguliavimo sistema 

turėtų būti nuosekli ir pasiūlyti lankstesnį 

požiūrį, siekiant užtikrinti, kad būtų 

pasiekti reindustrializacijos tikslai, kurie 

papildytų valstybių narių pramonės 

politiką; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Pakeitimas 42 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

130 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

130. pabrėžia svarbų apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 

vaidmenį kaip ekonomiškai veiksmingą 

rinkos priemonę mažinti Europos 

energetikos sistemos priklausomybę nuo 

iškastinio kuro ir siekti 2030 m. ir 

vėlesnio ES teršalų išmetimo mažinimo 

tikslo; mano, kad, be rinkos stabilumo 

rezervo (RSR), reikėtų atlikti struktūrinę 

apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemos reformą po 2020 m., atsižvelgiant 

į 2030 m. nustatytą CO2 mažinimo tikslą, 

ir kol nesiimama panašių pastangų kitose 

stipriausios ekonomikos šalyse, taip pat 

įgyvendinti apčiuopiamas ir ES lygmeniu 

labiau suderintas priemones dėl anglies 

dioksido nutekėjimo; 

130. ragina Komisiją išanalizuoti 

papildomas sąnaudas, susijusias su 

papildomomis jėgainėmis, kurių reikia 

siekiant užtikrinti pakankamą energijos 

gamybą tuomet, kai naudojamasi 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

tiekėjų, priklausomų nuo oro sąlygų, 

paslaugomis, ypač išanalizuoti 

papildomas vėjo jėgainių ir saulės 

energijos kolektorių sąnaudas tuomet, kai 

pučia per stiprus ar per silpnas vėjas, kai 

debesuota arba nakties metu; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

134. pripažįsta, kad energijos rūšių derinio 

nustatymas visų pirma priklauso valstybių 

narių kompetencijai, tačiau supranta 

visuomenės susirūpinimą dėl hidraulinio 

ardymo ir galimo šios technologijos 

poveikio klimatui, aplinkai ir visuomenės 

sveikatai, taip pat siekiant ilgalaikio ES 

anglies dioksido kiekio mažinimo tikslo; 

be to, pripažįsta, kad ribotos netradicinių 

rūšių kuro galimybės padedant tenkinti 

būsimus ES energijos poreikius, taip pat 

didelės investicijos ir eksploatavimo 

išlaidos bei dabartinės žemos pasaulinės 

naftos kainos verčia abejoti, ar hidraulinis 

ardymas yra perspektyvi technologija 

Europos Sąjungoje; mano, kad į 

visuomenės susirūpinimą būtina tinkamai 

atsižvelgti ir kad bet kokia hidraulinio 

ardymo veikla turėtų atitikti aukščiausius 

klimato, aplinkos apsaugos ir visuomenės 

sveikatos standartus; ragina tas valstybes 

nares, kurios ketina vykdyti hidraulinio 

ardymo veiklą, laikytis 2014 m. Komisijos 

rekomendacijos dėl angliavandenilių (pvz., 

skalūnų dujų) žvalgybos ir gavybos 

didžiatūrio hidraulinio ardymo metodu 

būtinųjų principų; 

134. pripažįsta, kad energijos rūšių derinio 

nustatymas priklauso tik valstybių narių 

kompetencijai, tačiau supranta visuomenės 

susirūpinimą dėl hidraulinio ardymo ir 

galimo šios technologijos poveikio aplinkai 

ir visuomenės sveikatai; be to, pripažįsta, 

kad ribotos netradicinių rūšių kuro 

galimybės padedant tenkinti būsimus ES 

energijos poreikius, taip pat didelės 

investicijos ir eksploatavimo išlaidos bei 

dabartinės žemos pasaulinės naftos kainos 

verčia abejoti, ar hidraulinis ardymas yra 

perspektyvi technologija Europos 

Sąjungoje ilguoju laikotarpiu; mano, kad į 

visuomenės susirūpinimą būtina tinkamai 

atsižvelgti ir kad bet kokia hidraulinio 

ardymo veikla turėtų atitikti aplinkos 

apsaugos ir visuomenės sveikatos 

standartus; ragina tas valstybes nares, 

kurios ketina vykdyti hidraulinio ardymo 

veiklą, laikytis 2014 m. Komisijos 

rekomendacijos dėl angliavandenilių (pvz., 

skalūnų dujų) žvalgybos ir gavybos 

didžiatūrio hidraulinio ardymo metodu 

būtinųjų principų; 

Or. en 
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143. mano, kad nors pačios valstybės 

narės turi nustatyti savo energijos rūšių 

derinį, ir nors kiekviena valstybė narė 

nepriklausomai sprendžia, kaip sumažinti 

ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 

kuro, ES lygmens politikos ir technologijų 

vystymo koordinavimas yra būtinas 

siekiant įgyvendinti Europos ir valstybių 

narių klimato ir energetikos srities tikslus; 

pripažįsta, kad tam tikrose srityse ES 

lygmens politika yra veiksmingiausia ir 

kad kitose srityse itin svarbus glaudus 

valstybių narių bendradarbiavimas ir 

veiksmų koordinavimas; pripažįsta, kad 

siekiant užtikrinti tokį koordinavimą 

reikalingas tvirtas ir patikimas valdymo 

procesas; 

143. pakartoja, kad pačios valstybės narės 

turi nustatyti savo energijos rūšių derinį ir 

kiekviena valstybė narė nepriklausomai 

sprendžia, kaip sumažinti ekonomikos 

priklausomybę nuo iškastinio kuro, todėl 

kiekvienu ES valdymo mechanizmu šiuo 

klausimu pažeidžiamas SESV 

194 straipsnis; pripažįsta, jog 

pageidautina, kad valstybės narės 

glaudžiai bendradarbiautų ir koordinuotų 

veiksmus ir kad tam palankias sąlygas 

galbūt galėtų sudaryti Komisija; 

Or. en 

 

 

 


