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9.12.2015 A8-0341/61 

Pakeitimas 61 

Flavio Zanonato 

S&D 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 ir 

sąnaudos, bendrijos ir vietos lygmens 

gamybos plėtojimas, energijos 

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 ir 

sąnaudos, bendrijos ir vietos lygmens 

gamybos plėtojimas, energijos 



 

AM\1081284LT.doc  PE573.403v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

nepritekliaus ir pažeidžiamumo lygis; nepritekliaus ir pažeidžiamumo lygis; 

atkreipia dėmesį į 2015 m. lapkričio 26 d. 

Energetikos tarybos išvadas dėl 

energetikos sąjungos valdymo sistemos ir 

prašo Komisiją atsižvelgiant į Tarybos 

išvadas ir į šiame pranešime išreikštą 

Parlamento nuomonę netrukus 

Parlamentui ir Tarybai pristatyti 

pasiūlymą dėl teisės akto; pritaria Tarybos 

išvadoms, kad 2021–2030 m. laikotarpį 

apimantys nacionaliniai energetikos ir 

klimato planai turėtų būti skirti ne tik 

2030 m. tikslams pasiekti, bet taip pat 

turėtų atspindėti ilgesnio laikotarpio 

perspektyvą, būtent susitartą ES tikslą iki 

2050 m. išmetamų teršalų kiekį sumažinti 

80–95 %, palyginti su 1990 m. lygiu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Pakeitimas 62 

Flavio Zanonato 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabrėžia, kad energetikos sąjunga turėtų 

taikyti visa apimantį požiūrį ir pagrindinį 

dėmesį skirti tokiems aspektams, kaip 

visiškai integruotos energijos vidaus rinkos 

sukūrimas, tiekimo saugumas, 

tinkamiausias ES energijos išteklių 

naudojimas, energijos poreikio mažinimas, 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

mažinimas, kuris visų pirma būtų 

grindžiamas atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių naudojimu, taip pat visoje ES 

veikianti anglies dioksido rinka ir 

moksliniai tyrimai bei inovacijos, kuriomis 

siekiama lyderystės energetikos 

technologijų srityje; pabrėžia, kad 

didžiausias dėmesys energetikos sąjungoje 

turėtų būti skiriamas piliečiams ir jiems 

turėtų būti užtikrinta saugi, tvari ir 

įperkama energija; 

5. pabrėžia, kad energetikos sąjunga turėtų 

taikyti visa apimantį požiūrį ir pagrindinį 

dėmesį skirti tokiems aspektams, kaip 

visiškai integruotos energijos vidaus rinkos 

sukūrimas, tiekimo saugumas, 

tinkamiausias ES energijos išteklių 

naudojimas, energijos poreikio mažinimas, 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimas, kuris visų pirma būtų 

grindžiamas atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių naudojimu, taip pat visoje ES 

veikianti anglies dioksido rinka ir 

moksliniai tyrimai bei inovacijos, kuriomis 

siekiama lyderystės energetikos 

technologijų srityje; pabrėžia, kad 

didžiausias dėmesys energetikos sąjungoje 

turėtų būti skiriamas piliečiams ir jiems 

turėtų būti užtikrinta saugi, tvari ir 

įperkama energija; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Pakeitimas 63 

Flavio Zanonato 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pakartoja, kad yra įsipareigojęs siekti šių 

2030 m. klimato ir energetikos tikslų: 

sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išmetimą 40 proc., padidinti 

atsinaujinančiųjų šaltinių energijos dalį 

Europos energijos rūšių derinyje iki 

27 proc. ir padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą 30 proc.; 

6. atkreipia dėmesį į Europos Vadovų 

tarybos silpnus 2030 m. klimato ir 

energetikos tikslus, būtent: sumažinti 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 

40 proc., padidinti atsinaujinančiųjų 

šaltinių energijos dalį Europos energijos 

rūšių derinyje iki 27 proc. ir padidinti 

energijos vartojimo efektyvumą 27 proc.; 

primena, kad Parlamentas ne kartą 

ragino nustatyti privalomus kovos su 

klimato kaita ir energetikos tikslus (iki 

2030 m. bent 40 proc. sumažinti ES 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį, naudoti ne mažiau kaip 

30 proc. atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių ir 40 proc. pagerinti energijos 

vartojimo efektyvumą), kurie turi būti 

įgyvendinami nustatant kiekvienos 

valstybės nacionalinius tikslus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Pakeitimas 64 

Flavio Zanonato 

S&D 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 Komisiją imtis veiksmų 

priklausomybei nuo energijos importo ir 

iškastinio kuro mažinti ir skelbti reguliarias 

šios srities pažangos ataskaitas; pabrėžia, 

kad svarbus vaidmuo tenka efektyviam 

energijos vartojimui ir 

atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, 

kaip pagrindinėms priemonėms, 

galinčioms sumažinti priklausomybę nuo 

energijos importo, taip pat pabrėžia, kad 

būtina nustatyti tinkamai įgyvendinamus 

ir privalomus tikslus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Pakeitimas 65 

Flavio Zanonato 

S&D frakcijos vardu 

Morten Helveg Petersen 

ALDE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

89 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

89. pažymi, kad 2014 m. spalio 23 ir 24 d. 

Vadovų Tarybos susitikimo išvadose 

teigiama, jog nustatytas orientacinis ES 

lygmens rodiklis – iki 2030 m. energijos 

vartojimo efektyvumą padidinti bent 

27 proc., ir kad jis iki 2020 m. bus 

persvarstytas, turint omenyje plataus 

užmojo 30 proc. ES tikslą; primena 

Parlamento rezoliucijas šia tema; 

pripažįsta Komisijos įsipareigojimą 

persvarstant Energijos vartojimo 

efektyvumo direktyvą atsižvelgti į 30 proc. 

tikslą; atkreipia dėmesį į tai, kad 

valstybėms narėms reikalingas 

lankstumas taikant priemones ir metodus, 

kad pasiektų šį tikslą; pabrėžia, kad 

energijos vartojimo efektyvumas ir 

atsinaujinančiųjų šaltinių energija atliks 

esminį vaidmenį siekiant ilgalaikio ES 

tikslo sumažinti išmetamą šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį ekonomiškai 

efektyviu būdu; pakartoja, kad ES turi 

laikytis savo besąlygiško tikslo iki 2030 m. 

bent 40 proc. sumažinti išmetamųjų 

teršalų kiekį; 

89. primena 2014 m. vasario 5 d., 2014 m. 

lapkričio 26 d. ir 2015 m. spalio 15 d. 

priimtas Parlamento rezoliucijas, kuriose 

raginama nustatyti tris privalomus 

2030 m. energetikos ir klimato srities 

tikslus, ypač 40 proc. energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo tikslą; pabrėžia, kad 

ES energijos vartojimo efektyvumo tikslas 

po 2020 m. turėtų būti privalomas ir 

įgyvendintas nustatant atskirus 

nacionalinius tikslus; ragina Komisiją 

parengti įvairius 2030 m. energijos 

vartojimo efektyvumo scenarijus, įskaitant 

ir Parlamento nustatyto 40 proc. lygio; 

primygtinai prašo, kad Taryba, kuri 

ragino nustatyti bent 27 proc. ES lygmens 

tikslą, iš naujo peržiūrėtų ir padidintų 

savo siekį, vadovaudamasi Parlamento 

patvirtintu tikslu; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Pakeitimas 66 

Flavio Zanonato 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

150 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

150. pažymi, kad geresnių transporto 

priemonių charakteristikų standartai ir kuro 

vartojimo efektyvumas yra labai svarbūs 

mažinant ES priklausomybę nuo naftos ir 

mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį, todėl ragina pramonę, valstybes 

nares ir Komisiją tęsti veiksmus šioje 

srityje ir juos paspartinti; prašo Komisijos 

persvarstyti automobilių ir furgonų 

išmetamo CO2 kiekio standartus, 

taikytinus po 2020 m.; tačiau pažymi, kad 

ilgalaikis transporto išmetamų teršalų 

kiekio mažinimo ir energijos poreikio 

mažinimo bei tiekimo įvairinimo 

sprendimas yra alternatyvieji degalai, ypač 

elektrifikacija naudojant atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros energiją ir remiant 

tvaresnių rūšių transportą; 

150. pažymi, kad geresnių transporto 

priemonių charakteristikų standartai ir kuro 

vartojimo efektyvumas yra labai svarbūs 

mažinant ES priklausomybę nuo naftos ir 

mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį, todėl ragina pramonę, valstybes 

nares ir Komisiją tęsti veiksmus šioje 

srityje ir juos paspartinti, užtikrinant, kad 

atsižvelgiant į neseniai įvykusius 

skandalus, išmetamų dujų kiekio 

matavimai būtų ne tik tikslūs, bet ir 

atspindėtų tikrąsias vairavimo sąlygas; 

prašo Komisijos persvarstyti automobilių ir 

furgonų išmetamo CO2 kiekio standartus, 

taikytinus po 2020 m.; tačiau pažymi, kad 

ilgalaikis transporto išmetamų teršalų 

kiekio mažinimo ir energijos poreikio 

mažinimo bei tiekimo įvairinimo 

sprendimas yra alternatyvieji degalai, ypač 

elektrifikacija naudojant atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros energiją ir remiant 

tvaresnių rūšių transportą; 

Or. en 

 

 

 


