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Pakeitimas  37 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijos 2016 m. darbo programa 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

62 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

62. be to, primygtinai ragina Komisiją 

laikantis vieningos ES derybin÷s pozicijos 

trečiųjų valstybių atžvilgiu pirmenybę 

teikti ES geopolitinei nepriklausomybei, 

įskaitant tikslą laiku atlikti Dujų tiekimo 

saugumo reglamento ir sprendimo, kuriuo 

tarpvyriausybiniams valstybių narių 

energetikos susitarimams nustatomas 

keitimosi informacija mechanizmas, 

peržiūrą; pabr÷žia, kad svarbu užtikrinti 

energijos tiekimo prieinamumą kainos 

aspektu, tvarumą ir saugumą; pabr÷žia, kad 

kiekviena valstyb÷ nar÷ turi teisę nuspręsti 

d÷l savo energijos šaltinių derinių; 

62. be to, primygtinai ragina Komisiją 

laikantis vieningos ES derybin÷s pozicijos 

trečiųjų valstybių atžvilgiu pirmenybę 

teikti ES geopolitinei nepriklausomybei, 

įskaitant tikslą laiku atlikti Dujų tiekimo 

saugumo reglamento ir sprendimo, kuriuo 

tarpvyriausybiniams valstybių narių 

energetikos susitarimams nustatomas 

keitimosi informacija mechanizmas, 

peržiūrą; pabr÷žia, kad svarbu užtikrinti 

energijos tiekimo prieinamumą kainos 

aspektu, tvarumą ir saugumą; pabr÷žia, kad 

nors kiekvienai valstybei narei Sutartimi 
užtikrinama teis÷ nuspręsti d÷l savo 

energijos šaltinių derinių, regioninis 
bendradarbiavimas (pvz., Baltijos jūros 
regione, Pietryčių Europos regione, 
Vidurio ir Vakarų Europos regione ir 
Šiaur÷s jūros regione) leistų sutaupyti ir 
būtų naudingas Europos energetikos 
sistemai; 

Or. en 
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Pakeitimas  38 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijos 2016 m. darbo programa 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

56 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabr÷žia, kad energetikos sąjungą 

galima sukurti imantis sustiprintų ES 

veiksmų šiose srityse: konkurencinga 

energijos vidaus rinka, stipri Europos 

valdymo sistema, moksliniai tyrimai ir 

naujov÷s, naujos investicijos, kuriomis 

gerinama tarpvalstybin÷ infrastruktūra, ir 

jungiamosios linijos, kuriomis 

užtikrinamas tvarumas ir saugumas 

vykdant energetikos sistemos pertvarkymą, 

d÷l kurio padid÷s augimas ir bus 

paskatintas darbo vietų kūrimas bei ilgos 

trukm÷s laikotarpiu užtikrintos prieinamos 

elektros energijos kainos namų ūkiams ir 

pramonei, užkirstas kelią energijos 

nepritekliui ir su juo kovojama; 

56. pabr÷žia, kad energetikos sąjungą 

galima sukurti imantis sustiprintų ES 

veiksmų šiose srityse: konkurencinga 

energijos vidaus rinka, stipri Europos 

valdymo sistema, moksliniai tyrimai ir 

naujov÷s, naujos investicijos, kuriomis 

gerinama tarpvalstybin÷ infrastruktūra, ir 

jungiamosios linijos, kuriomis 

užtikrinamas tvarumas ir saugumas 

vykdant energetikos sistemos pertvarkymą, 

d÷l kurio padid÷s augimas ir bus 

paskatintas darbo vietų kūrimas bei ilgos 

trukm÷s laikotarpiu užtikrintos prieinamos 

elektros energijos sąnaudos namų ūkiams 

ir pramonei, užkirstas kelią energijos 

nepritekliui ir su juo kovojama; 

Or. en 

 

 


