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9.12.2015 A8-0341/67 

Pakeitimas 67 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 

15 d. rezoliuciją „Siekiant elektros 

energijos tinklų jungiamųjų linijų 

pralaidumo 10 proc. tikslinio rodiklio. 

Europos elektros energijos tinklo atitikties 

reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas“
1
, 

 

__________________________________ 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Pakeitimas 68 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

58. pabrėžia, kad skubiai reikalingas ES 

ateities elektros energijos rinkos modelio 

projektas, kuriuo būtų siekiama skatinti 

ilgalaikį tiekimą užtikrinančias 

investicijas, kuris būtų labiau nukreiptas į 

rinką ir optimalesnis tinklo saugumo, 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

integracijos atžvilgiu, kad kartu būtų 

visapusiškai atsižvelgiama į besikeičiantį 

energijos pasiūlos ir paklausos pobūdį, 

įskaitant didesnį labai mažo kiekio 

gamybos, reagavimo į paklausą 

technologijų ir didėjančios 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies 

įsisavinimą; šiuo atžvilgiu pažymi, kad 

pažangiesiems tinklams reikia taikyti 

bendrus standartus, nes jie – pagrindinis 

stabilaus energijos tiekimo ir laisvo srauto 

tarp valstybių užtikrinimo elementas, taigi 

prisideda prie energetinio saugumo 

didinimo; be to, atkreipia dėmesį į 

vaidmenį, kurį pažangesnių energijos 

tinklų ir naujų kaupimo įrenginių 

plėtojimas gali atlikti didinant 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių lygį 

Europos mastu ir užtikrinant, kad tokia 

infrastruktūra būtų plėtojama kartu su 

regioniniais atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių centrais; 

58. pabrėžia, kad skubiai reikalingas ES 

ateities elektros energijos rinkos modelio 

projektas ir jis privalo turėti tikslą skatinti 

investicijas, kurių reikia siekiant užtikrinti 

ilgalaikį tiekimą ir optimalų 

atsinaujinančiųjų energijos šaltinių 

integravimą siekiant elektros tinklo 

stabilumo, kartu visapusiškai atsižvelgiant 

į besikeičiantį energijos pasiūlos ir 

paklausos pobūdį, įskaitant didesnį labai 

mažos apimties gamybos, reagavimo į 

paklausą technologijų ir didėjančios 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies 

įsisavinimą; šiuo atžvilgiu pažymi, kad 

pažangiesiems tinklams reikia taikyti 

bendrus standartus, nes jie – pagrindinis 

stabilaus energijos tiekimo ir laisvo srauto 

tarp valstybių užtikrinimo elementas, taigi 

prisideda prie energetinio saugumo 

didinimo; be to, atkreipia dėmesį į 

vaidmenį, kurį pažangesnių energijos 

tinklų ir naujų kaupimo įrenginių 

plėtojimas gali atlikti didinant 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių lygį 

Europos mastu ir užtikrinant, kad tokia 

infrastruktūra būtų plėtojama kartu su 

regioniniais atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių centrais; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Pakeitimas 69 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 59a. palankiai vertina savo 2015 m. 

gruodžio 15 d. rezoliuciją „Siekiant 

elektros energijos tinklų jungiamųjų 

linijų pralaidumo 10 proc. tikslinio 

rodiklio. Europos elektros energijos tinklo 

atitikties reikalavimams iki 2020 m. 

užtikrinimas“; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Pakeitimas 70 

Claude Turmes 

Verts/ALE 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 

subalansuoti vidaus rinką, būtinos 

investicijos ne tik į jungiamąsias linijas, bet 

ir, be kita ko, į nacionalinius, regioninius 

ir vietos pažangiuosius tinklus, paklausos 

valdymą, energijos kaupimo pajėgumus ir 

lanksčią elektros energijos gamybą ir 

elektros energijos panaudojimą dujoms ir 

šilumai gaminti, siekiant susidoroti su 

padidinta atsinaujinančiosios energijos ir 

paskirstytąja gamyba; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Pakeitimas 71 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

107 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 107a. primena, jog pasiekus tikslą, kad 

temperatūra pasaulyje vidutiniškai 

nepadidėtų daugiau kaip 2°C, 

neužtikrinama, kad bus išvengta didelio 

neigiamo klimato poveikio; pabrėžia, kad 

būtina iki 2050 m. ar šiek tiek vėliau 

laipsniškai mažinti pasaulinį išmetamą 

anglies dioksido kiekį, kad pasaulis galėtų 

laikytis ekonomiškai efektyvios taršos 

mažinimo trajektorijos, suderinamos su 

tikslu, kad temperatūra nepadidėtų 

daugiau kaip 2°C; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Pakeitimas 72 

Claude Turmes 

Verts/ALE 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 tikslus, o šie tikslai 

būtų įgyvendinami mažiausiomis 

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 nelemia 

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 politikos 

priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 

visus susijusius teisės aktus ir atitinkamus 

ES tikslus, o šie tikslai būtų įgyvendinami 

mažiausiomis sąnaudomis visuomenei; 
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sąnaudomis visuomenei; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Pakeitimas 73 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

139 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

139. pažymi, kad 2014 m. branduolinė 

energija sudarė 27 proc. ES elektros 

energijos rūšių derinio ir daugiau kaip 

pusę visos ES mažaanglių šaltinių 

energijos, o 130 iš 132 ES branduolinių 

elektrinių iki 2050 m. planuojama 

uždaryti, paliekant didelę mažaanglių 

šaltinių ir bazinės apkrovos energijos 

spragą ES elektros energijos rūšių 

derinyje; pripažįsta, kad nors kai kurios 

valstybės narės nusprendė branduolinės 

energijos atsisakyti, kitos, siekdamos 

nacionalinių ir ES energetikos ir klimato 

tikslų, planuoja naujus branduolinės 

energijos objektus, ir ragina Europos 

Komisiją užtikrinti, kad ES, laikydamasi 

vidaus rinkos ir konkurencijos taisyklių, 

sudarytų geras sąlygas valstybėms 

narėms, norinčioms siekti naujų 

branduolinės energetikos tikslų; 

139. pažymi, kad 2013 m. 

atsinaujinančioji elektros energija sudarė 

26 proc. visos bendros elektros energijos; 

pažymi, kad 1990–2012 m. bendra elektros 

gamyba iš atsinaujinančių šaltinių 

padidėjo 177 proc.; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Pakeitimas 74 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

141 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

141. pažymi, kad branduolinė energija yra 

vienas iš svarbiausių įnašų į Europos 

energetikos sistemą, nes ją gaminant 

išmetama mažiau CO2, o kartu mažinama 

priklausomybė nuo importo, užtikrinant 

stabilią elektros energijos gamybą, kuria 

galima aptarnauti vidaus rinką ir sukurti 

stabilų pagrindą energetikos sistemai, o į 

šią sistemą galima laipsniškai įtraukti 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius; 

141. pažymi, kad branduolinei energijai 

taikoma Europos atominės energijos 

bendrijos steigimo sutartis (Euratomo 

sutartis); primena, kad Parlamento 

vaidmuo dalyvaujant sprendimų priėmimo 

procedūrose pagal Euratomo sutartį yra 

ribotas, nes jam suteiktos tik 

patariamosios galios; 

Or. en 



 

AM\1081288LT.doc  PE573.403v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.12.2015 A8-0341/75 

Pakeitimas 75 

Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

142 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

142. ragina laipsniškai branduolinės 

energijos atsisakančias valstybes nares 

užtikrinti, kad ji būtų pakeista tokia 

energijos gamyba, kuria būtų atitinkamai 

užtikrintas toks pat tiekimas ir padedama 

stabilizuoti bendrą gamybos ir 

paskirstymo sistemą; 

142. primena, kad 2003 m. Komisijos 

pareiškime raštu ir 2006 m. spalio 24 d. 

Komisijos rekomendacijoje dėl 

branduolinių įrenginių eksploatavimo 

nutraukimo (2006/851/Euratomas) 

teigiama, kad „visų branduolinių 

įrenginių atveju pirmenybę reikėtų teikti 

atskiram eksploatavimo nutraukimo 

fondui, užtikrinant atitinkamą jo taupaus 

naudojimo kontrolę“, ir ragina Komisiją 

perkelti šį požiūrį į teisiškai privalomą 

aktą; 

Or. en 

 

 

 


