
 

AM\1081294LT.doc  PE573.403v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

9.12.2015 A8-0341/45 

Pakeitimas 45 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi klimato kaita, 

nekonkurencingos energijos kainos ir itin 

didelė priklausomybė nuo nepatikimų 

tiekėjų iš trečiųjų valstybių kelia grėsmę 

Europos energetikos sistemos tvarumui; 

H. kadangi nekonkurencingos energijos 

kainos ir itin didelė priklausomybė nuo 

nepatikimų tiekėjų iš trečiųjų valstybių 

kelia grėsmę Europos energetikos sistemos 

tvarumui; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Pakeitimas 46 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi energetikos sąjungos ateities 

vizija – bendra sąjunga, kurioje valstybės 

narės pripažįsta, kad jos visos yra viena 

nuo kitos priklausomos teikiant saugią, 

tvarią ir nebrangią energiją savo 

piliečiams, remiantis tikru solidarumu ir 

pasitikėjimu, ir kurioje Europos Sąjunga 

pasauliniu mastu laikosi tos pačios 

pozicijos; kadangi dėl šių priežasčių 

kiekviena valstybė narė privalo teikti 

pirmenybę energijos vartojimo 

efektyvumui ir energijos paklausos 

mažinimui, kad užtikrintų energijos 

tiekimo saugumą ES ir jos valstybių narių 

visumai; 

L. kadangi kiekviena valstybė narė turėtų 

teikti pirmenybę energijos vartojimo 

efektyvumui ir energijos paklausos 

mažinimui, kad užtikrintų energijos 

tiekimo saugumą Europoje; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Pakeitimas 47 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 

ryžtingai siekti tvaresnių ir labiau 

konkurencingų importuojamos energijos 

kainų ir sąnaudų ES piliečiams ir įmonėms 

įvairinant išteklius (energijos šaltinius, 

tiekėjus ir maršrutus); todėl ragina 

Komisiją skatinti kurti atitinkamus 

energijos infrastruktūros prioritetinius 

koridorius, kaip nurodyta transeuropinių 

energetikos tinklų (TEN-E) reglamento 

I priede ir Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės (EITP) reglamento I priedo 

II dalyje, ypatingą dėmesį skiriant labai 

priklausomoms valstybėms narėms; 

ragina Komisiją teikti pirmenybę 

turimiems vidaus gamybos pajėgumams ir 

ES energijos ištekliams; 

7. ragina valstybes nares ryžtingai siekti 

labiau konkurencingų importuojamos 

energijos kainų ir sąnaudų visiems 

piliečiams ir įmonėms įvairinant išteklius 

(energijos šaltinius, tiekėjus ir maršrutus); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Pakeitimas 48 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. pabrėžia, kad ES pagerinus energijos 

vartojimo efektyvumą sumažėtų 

priklausomybės grėsmė, vadinasi, būtų 

sustiprinta ES derybinė pozicija 

energetikos srityje; 

20. pabrėžia, kad Europoje pagerinus 

energijos vartojimo efektyvumą sumažėtų 

priklausomybės grėsmė, vadinasi, būtų 

sustiprinta valstybių narių derybinės 

pozicijos energetikos srityje; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Pakeitimas 49 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. ragina Komisiją imtis konkrečių 

veiksmų įgyvendinant priklausomybės nuo 

energijos importo mažinimo tikslą, stebėti 

importo įvairinimo mastą ir skelbti 

reguliarias šios srities pažangos ataskaitas; 

25. ragina valstybes nares imtis konkrečių 

veiksmų įgyvendinant priklausomybės nuo 

energijos importo mažinimo tikslą, stebėti 

importo įvairinimo mastą ir skelbti 

reguliarias šios srities pažangos ataskaitas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Pakeitimas 50 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

74. ragina Komisiją skatinti ir remti 

saugios, konkurencingos ir tvarios 

energijos požiūriu itin svarbių regionų 

bendradarbiavimo projektus tarp elektros 

energijos ir dujų tiekimo tinklų valdytojų, 

suteikiant galimybę teikti pagalbą vietos 

energijos, ypač atsinaujinančiosios 

energijos, gamybos, technologinių pokyčių 

(pažangieji tinklai, modernūs skaitikliai ir 

t. t.) ir naujų gamybos būdų bei vartojimo 

(elektrinės transporto priemonės ir t. t.) 
srityse; 

74. ragina valstybes nares skatinti ir remti 

saugios, konkurencingos ir tvarios 

energijos požiūriu itin svarbių regionų 

bendradarbiavimo projektus tarp elektros 

energijos ir dujų tiekimo tinklų valdytojų, 

suteikiant galimybę teikti pagalbą vietos 

energijos gamybos, prisitaikymo prie 

technologinių pokyčių srityse; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Pakeitimas 51 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

80. ragina Komisiją ir valstybes nares 

įgyvendinant politiką, kuria šalinamos 

esamos kliūtys ir prisidedama prie rinkos 

pokyčių skatinimo, sudaryti palankesnes 

sąlygas toliau plėtoti vietos ir regiono 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 

vietos ir regiono paskirstymo tinklus ir 

regiono šilumos tinklus; ragina Komisiją 

pasiūlyti savo reikmėms gaminamos 

energijos vartojimo gaires siekiant 

skatinti tokį vartojimą ir ginti vartotojų 

teises; 

80. ragina valstybes nares sudaryti 

palankesnes sąlygas toliau plėtoti vietos ir 

regioninius vietinius energijos išteklius ir 

vietos ir regioninius paskirstymo ir 

centralizuoto šilumos tiekimo tinklus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Pakeitimas 52 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

96 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

96. mano, jog pramonei reikalingas 

aiškus signalas iš politikos formuotojų 

tam, kad būtų vykdomos reikiamos 

investicijos siekiant įgyvendinti ES 

energetikos tikslus; todėl pabrėžia, kad 

reikia nustatyti plataus užmojo tikslus ir 

reglamentavimo sistemą, kuria būtų 

skatinamos inovacijos nekuriant 

nereikalingos administracinės naštos, kad 

būtų galima kuo geriau skatinti 

veiksmingą energijos vartojimą 

nacionaliniu lygmeniu; 

deleted 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Pakeitimas 53 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

108 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

108. mano, kad vystant energetikos 

sąjungą labai svarbu plėtoti 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 

atsižvelgiant į energijos sąnaudas; 

pabrėžia, kad ES siekiant užtikrinti 

energetinį saugumą ir politinę bei 

ekonominę nepriklausomybę mažinant 
energijos importo poreikį, ypatingas 

vaidmuo tenka atsinaujinantiesiems 
energijos ištekliams; pabrėžia itin svarbų 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

vaidmenį gerinant oro kokybę ir kuriant 

darbo vietas bei skatinant ekonomikos 

augimą; mano, kad atsinaujinantieji 

energijos ištekliai aprūpina saugia, tvaria, 

konkurencinga ir finansiškai prieinama 

energija ir atlieka svarbų vaidmenį 

siekiant Europos lyderystės žaliojoje 

ekonomikoje ir kuriant naujas pramonės 

šakas bei technologijas; todėl pabrėžia, 

kad dabartinis elektros energijos rinkos 

modelis turėtų būti dinamiškesnis ir 

lankstesnis, kad būtų galima į rinką 

integruoti įvairius energijos išteklius; 

atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais 

metais atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių gamybos sąnaudos labai 

sumažėjo; pabrėžia, kad siekiant 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

integracijos svarbu plėtoti tarpvalstybinę 

infrastruktūrą, vykdyti daugiau mokslinių 

108. pabrėžia, kad nepaisant su 

Tarpvyriausybinės klimato kaitos 

komisijos teorija dėl klimato kaitos 

susijusių didžiulių neaiškumų, ES 

iššvaistė didžiules sumas pinigų 

brangiems ir kintantiems 

atsinaujinantiems energijos šaltiniams, 

padidino energijos kainą ir pakenkė 

Europos pramonės konkurencingumui; 
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tyrimų, didinti inovacijas ir vystyti 

pažangesnius energijos tinklus, rasti 

naujus energijos saugojimo sprendimus ir 

plėtoti lanksčias gamybos technologijas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Pakeitimas 54 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

143 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

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 

kad kiekviena valstybė narė 

nepriklausomai sprendžia, ar sumažinti 

ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 

kuro; 

Or. en 

 

 

 


