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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Pakeitimas 1
Nurodomųjų dalių 8 įtrauka

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Pakeitimas 2
Nurodomųjų dalių 9 įtrauka

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
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Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Pakeitimas 3
Nurodomųjų dalių 12 įtrauka

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Edit 
Herczog, Anne Laperrouze, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, 
András Gyürk, Ján Hudacký, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Giles 
Chichester, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 4
Nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl indėlio 2006 m. pavasarį 
vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kiek tai susiję su Lisabonos 
strategija,

Or. en

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, 
Dominique Vlasto, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark, Edit Herczog

Pakeitimas 5
Nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl indėlio 2006 m. pavasarį 
vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kiek tai susiję su Lisabonos 
strategija,

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 6
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

A. kadangi Europos priklausomybė nuo iškastinio kuro didėja, o pasaulinė naftos ir 
dujų paklausa ir toliau didės ir šių rūšių kuras bus tiekiamas tik iš keleto 
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geografinių vietovių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 7
-B konstatuojamoji dalis (nauja)

B. kadangi iš dabartine politika grindžiamų prognozių matyti, kad Europos 
priklausomybė nuo importuojamos energijos iki 2030 m. pasieks beveik 70 proc. 
visų energijos poreikių, o priklausomybė nuo naftos importo sudarys 90 proc., nuo 
dujų importo – 80 proc.,

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 8
C konstatuojamoji dalis (nauja)

C. kadangi, kaip energijos šaltinį vis labiau vartojant iškastinį kurą, pasaulio mastu 
padidės išmetamo CO2 kiekis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 9
D konstatuojamoji dalis (nauja)

D. kadangi ES susiduria su nauja energetikos tikrove: jeigu nebus imtasi veiksmų, 
Europos priklausomybė nuo iškastinio kuro didės, o pasaulinė naftos ir dujų 
paklausa taip pat didės ir šių rūšių kuras bus tiekiamas tik iš keleto geografinių 
vietovių,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 10
E konstatuojamoji dalis (nauja)

E. kadangi iki 2012 m. turėtų būti pateiktas pasiūlymas dėl teisės akto, kuriuo būtų 
siekiama suderinti ir supaprastinti naudojamą metodologiją siekiant daugiau 
skaidrumo, didesnio duomenų tikslumo ir taip užkertant kelią suteikti per daug 
emisijų, be to, siekiant dalį PES kreditų parduoti aukcione ir nustatyti prekybos 
sertifikatais viršutinę ribą; kadangi galimybei pasinaudoti švarios plėtros 
mechanizmu ir bendru įgyvendinimu trečiosiose šalyse turi būti nustatyta 
procentinė riba,

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reulc

Pakeitimas 11
F konstatuojamoji dalis (nauja)

F. kadangi dvidešimt penkių ES valstybių narių priklausomybė nuo importuojamos 
energijos yra 48 proc. (2002 m. duomenimis) ir planuojama, kad nesiėmus 
papildomų priemonių tai iki 2030 m. padidės iki 71 proc.; kadangi tiekimo 
užtikrinimas yra viena svarbiausių energetikos saugumo sąlygų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Jerzy Buzek, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Edit 
Herczog, András Gyürk, Angelika Niebler

Pakeitimas 12
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja 
vystyti Europos energetikos politiką, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą 
energiją iš anglies dvideginio neišskiriančių vietinių išteklių, kartu leidžiančią saugoti 
aplinką ir kovoti su klimato kaita; mano, kad energija turėtų būti apsirūpinama per 
atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis dėlto atspindi poreikį išlikti konkurencingiems 
pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 13
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja 
vystyti Europos energetikos politiką, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą 
energiją iš anglies dvideginio neišskiriančių vietinių išteklių, kartu leidžiančią saugoti 
aplinką ir kovoti su klimato kaita; mano, kad energija turėtų būti apsirūpinama per 
atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis dėlto atspindi poreikį išlikti konkurencingiems 
pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 14
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja 
vystyti Europos energetikos politiką, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą 
energiją iš anglies dvideginio neišskiriančių vietinių išteklių, kartu leidžiančią saugoti 
aplinką ir kovoti su klimato kaita; mano, kad energija turėtų būti apsirūpinama per 
atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis dėlto atspindi poreikį išlikti konkurencingiems 
pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 15
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja 
vystyti Europos energetikos politiką, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą 
energiją iš anglies dvideginio neišskiriančių vietinių išteklių, kartu leidžiančią saugoti 
aplinką ir kovoti su klimato kaita; mano, kad energija turėtų būti apsirūpinama per 
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atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis dėlto atspindi poreikį išlikti konkurencingiems 
pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 16
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos pateiktu strateginiu dokumentu energetikos politikos srityje, 
tačiau apgailestauja, kad žalioji knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos 
ir saugios energetikos strategija nėra teisinga viso šio klausimo atžvilgiu; ypač 
kritikuoja tai, kad žaliojoje knygoje nesiimama iš esmės tirti, kaip žinant, kad naftos, 
dujų ir urano ištekliai baigtiniai užtikrinti tvarų, ilgalaikį ir ekologišką energijos 
tiekimą visuomenei; pabrėžia, kad (išbraukta) reikia pripažinti, jog energijos srityje 
susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja vystyti Europos energetikos politiką, 
veiksmingai užkertančią kelią kurti kartelines energetikos sektoriaus įmonių 
struktūras ir užtikrinančią prieinamą energiją iš vietinių išteklių, kartu leidžiančią 
saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita; (išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 17
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad reikia pripažinti visą laiką 
kintančias platesnės pasaulinės energijos rinkos sąlygas; pabrėžia, kaip svarbu 
išplėsti gamintojų perspektyvą iki sisteminio požiūrio, apimančio gamybą, 
paskirstymą ir vartojimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 18
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja 
vystyti Europos energetikos strategiją, užtikrinančią (išbraukta) prieinamos energijos 
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tiekimo iš vietinių išteklių saugumą, kartu leidžiančią saugoti aplinką ir kovoti su 
klimato kaita; pritaria Komisijos požiūriui, kad energetikos politika turi būti 
grindžiama prielaida, jog išankstinė ekonominio konkurencingumo sąlyga yra 
stabili ir patikima teisinė sistema, kurioje atsižvelgiama į rinkos procesus; mano, kad 
energija turėtų būti apsirūpinama per atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis dėlto 
atspindi poreikį išlikti konkurencingiems pasaulinėmis sąlygomis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 19
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja 
vystyti veiksmingą, decentralizuotą Europos energetikos politiką, grindžiamą 
energijos taupymu, jos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančiais ištekliais, 
užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą energiją iš vietinių išteklių, kartu leidžiančią 
saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita; mano, kad energija turėtų būti apsirūpinama 
per atviras ir sąžiningas rinkas (išbraukta);

Or. it

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 20
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, ir pabrėžia, kad Europa turi sukurti Europos 
energetikos politikos viziją, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą energiją iš 
mažos tiekimo nesklandumų rizikos išteklių, t. y. vietinių išteklių, kartu leidžiančią 
saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita; to turėtų būti siekiama per atviras ir 
sąžiningas rinkas, kurios skatintų ES konkurencingumą pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 21
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, ir pabrėžia, kad Europa turi sukurti Europos 
energetikos politikos viziją, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą energiją iš 
mažos tiekimo nesklandumų rizikos išteklių, t. y. vietinių išteklių, kartu leidžiančią 
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saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita; to turėtų būti siekiama per atviras ir 
sąžiningas rinkas, kurios skatintų ES konkurencingumą pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 22
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja 
vystyti Europos energetikos politiką, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą 
energiją iš vietinių išteklių, kartu leidžiančią saugoti aplinką ir kovoti su klimato 
kaita; mano, kad energija turėtų būti apsirūpinama per atviras ir sąžiningas rinkas 
(išbraukta); pripažįsta, kad nepaisant tariamo trijų energetikos politikos ramsčių 
(tvaraus vystymosi, konkurencingumo ir tiekimo patikimumo) nedalomumo 
tiekimo patikimumas turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 23
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, ir pabrėžia, kad Europa turi sukurti Europos 
energetikos politikos viziją, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą energiją 
(išbraukta), kartu leidžiančią saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita; mano, kad 
energija turėtų būti apsirūpinama per atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis dėlto 
atspindi poreikį išlikti konkurencingiems pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 24
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja 
vystyti bendrą Europos energetikos politiką, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą 
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energiją (išbraukta), kartu leidžiančią saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita; 
mano, kad energija turėtų būti apsirūpinama per atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis 
dėlto atspindi poreikį išlikti konkurencingiems pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 25
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nelengva padėtis, kuri reikalauja 
vystyti Europos energetikos politiką, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą 
energiją iš vietinių išteklių, kartu leidžiančią saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita; 
mano, kad energija turėtų būti apsirūpinama per atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis 
dėlto atspindi poreikį išlikti konkurencingiems pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 26
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja 
vystyti Europos energetikos politiką, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą 
energiją iš anglies dvideginio neišskiriančių vietinių išteklių, kartu leidžiančią saugoti 
aplinką ir kovoti su klimato kaita; mano, kad energija turėtų būti apsirūpinama per 
atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis dėlto atspindi poreikį išlikti konkurencingiems 
pasaulinėmis sąlygomis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan Hudacky, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Pakeitimas 27
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad praėjusios žiemos patirtis ir radikaliai padidėjusi ekonomikos 
pakilimą patiriančių šalių (t. y. Indijos, Kinijos) energijos paklausa parodė, kad nė 
vieno energijos šaltinio negalima palikti nenaudojamo siekiant užtikrinti veikiantį 
energijos tiekimo saugumą; reikia įveikti praeities ideologines pozicijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 28
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad praėjusios žiemos patirtis ir radikaliai padidėjusi ekonomikos 
pakilimą patiriančių šalių (t. y. Indijos, Kinijos) energijos paklausa parodė, kad nė 
vieno energijos šaltinio negalima palikti nenaudojamo siekiant užtikrinti veikiantį 
energijos tiekimo saugumą; reikia įveikti praeities ideologines pozicijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 29
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad praėjusios žiemos patirtis ir radikaliai padidėjusi ekonomikos 
pakilimą patiriančių šalių (t. y. Indijos, Kinijos) energijos paklausa parodė, kad nė 
vieno energijos šaltinio negalima palikti nenaudojamo siekiant užtikrinti veikiantį 
energijos tiekimo saugumą; reikia įveikti praeities ideologines pozicijas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 30
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad praėjusios žiemos patirtis ir radikaliai padidėjusi ekonomikos 
pakilimą patiriančių šalių (t. y. Indijos, Kinijos) energijos paklausa parodė, kad nė 
vieno energijos šaltinio negalima palikti nenaudojamo siekiant užtikrinti veikiantį 
energijos tiekimo saugumą; reikia įveikti praeities ideologines pozicijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Jerzy Buzek, Paul Rübig

Pakeitimas 31
1b dalis (nauja)

1b. pabrėžia, kad Komisija žaliojoje knygoje konstatavo, jog norint Europoje užtikrinti 
ilgalaikį energijos tiekimą, į Europos energetikos rinką reikia investuoti 1 mlrd. 
eurų; taip pat pažymi, kad negalima daryti prielaidos, jog šie ištekliai bus 
finansuojami iš visuomeninių lėšų, todėl Europos Sąjungoje energetikos pramonės 
operatorius svarbu įtraukti į tolesnį sutarimo dėl energetikos politikos formavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jerzy Buzek

Pakeitimas 32
1b dalis (nauja)

1b. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą energetikos politiką siekiant reglamentuoti 
vidaus rinką bei išorinius aspektus atsižvelgiant į politinius ir ekonominius visų 
valstybių narių interesus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jerzy Buzek

Pakeitimas 33
1c dalis (nauja)

1c. pabrėžia, kad svarbu parengti Europos energijos bendrijos steigimo sutartį;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 34
1a dalis (nauja)

1a. ragina 2007 m. pavasario Tarybą patvirtinti veiksmų planą, kuriame turėtų būti 
bent jau šie elementai: energetikos politikoje vartotojams skiriamas didžiausias 
dėmesys, radikali ES PES reforma siekiant skatinti rinką investuoti į mažai anglies 
dvideginio išmetančią ekonomiką, kuri turėtų vadovautis nustatytu tikslu ES 
išmetamuosius anglies turinčius teršalus iki 2020 m. sumažinti iki tam tikro dydžio, 
įskaitant privalomą tikslą iki 2020 m. 25 proc. energijos vartoti iš atsinaujinančių 
šaltinių ir privalomą automobilių išmetamųjų teršalų tikslinį rodiklį; pastebimas 
energetinio efektyvumo pokytis, tvirtesni konkurencijos politikos teisės aktai, 
energijos tinklų nuosavybės atskyrimas, minimalios privalomos gairės, nustatytos 
reguliuojančioms institucijoms, įskaitant jų paskyrimo procedūrą, nepriklausomybė, 
skaidrumas ir atskaitomumas, ambicinga švarių energetikos technologijų R+D 
strategija, bendra užsienio energetikos politikos strategija ir išsamus visų dabartinių 
ES energetikos teisės aktų įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 35
1a dalis (nauja)

1a siūlo Europos lygmeniu atlikti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikę pasiūlos ir paklausos 
prognozę siekiant įvardyti investicijų, ypač į gamybą, poreikius ir plėsti operatorių 
profilį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 36
1a dalis (nauja)

1a. yra itin susirūpinęs, kad žaliojoje knygoje nė kiek neatsižvelgiama į energetikos 
klausimo užsienio politikos aspektą; laiko nesuprantama, kad neaptariama 
pamatinė tradicinių formų energijos, kuri pasaulyje yra ribota, problema ir 
atitinkama konfliktų ir karų rizika; apgailestauja, kad šiuo atžvilgiu netiriamas 
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Europos Sąjungos vaidmuo ir kad išsamiai neatsižvelgiama į jos saugumo ir karinių 
strategijų ryšius su energetika ir žaliavų tiekimo patikimumu, kaip išdėstatyta, pvz., 
Europos gynybos dokumente; mano, kad ES energetikos strategijoje turi būti aiškiai 
atmestas karinis planavimas ir sumetimai ir pateikta pasiūlymų ir galimų 
sprendimų, kaip taikiomis priemonėmis užtikrinti ilgalaikį energijos tiekimo 
patikimumą ir veiksmingai pasipriešinti tolesniam žaliavomis turtingų valstybių ir 
regionų destabilizavimui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 37
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad praėjusios žiemos patirtis ir radikaliai padidėjusi ekonomikos 
pakilimą patiriančių Azijos šalių (pvz., Indijos, Kinijos) energijos paklausa aiškiai 
parodė, kad nė vieno energijos šaltinio negalima palikti nenaudojamo siekiant 
užtikrinti įgyvendinamą energijos tiekimo patikimumą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Esko Seppänen
Pakeitimas 38
1a dalis (nauja)

1a mano, kad daugelis požiūrių, toliau pateiktų šioje rezoliucijoje, pagal dabartines 
EEB sutartis neturi deramo teisinio pagrindo;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 39
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad ilgu laikotarpiu ES turi siekti aukšto laipsnio energetinės 
nepriklausomybės ir efektyvumo, grindžiamo švarios energijos gamyba ES ir 
naujovėmis; mano, kad tai galima pasiekti didinant atsinaujinančių energijos 
šaltinių dalį bendrai suvartojamoje energijoje, radikaliai didinant Europos 
ekonomikos energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant anglies dvideginio 
išmetimą dabartinėse energetikos technologijose;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 40
1b dalis (nauja)

1b siūlo sutelkti sąnaudų ir naudos analizę į kiekvieno energijos šaltinio įnašą į tris ES 
energetikos tikslus – tiekimo patikimumą, konkurencingumą ir aplinkos tvarumą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 41
1a dalis (nauja)

1a. ragina Sąjungą, siekiant tausaus, konkurencingo ir saugaus energijos tiekimo, 
daugiausia dėmesio skirti jau turimoms kompetencijoms ir pasinaudoti esamomis 
priemonėmis, kurių galimybės dar ne visiškai panaudotos. Šiuo tikslu: 

a. Komisija ir valstybės narės raginamos aktyviai dirbti siekiant sėkmingai įgyvendinti 
dinamišką vidaus rinką. Tai būtina siekiant atsiverti tolesnei tarptautinei 
konkurencijai, siekti saugesnio tiekimo, mažesnių kainų, platesnės energijos šaltinių 
paletės ir tiekėjų įvairovės;

b. Komisija turėtų teikti pirmenybę transeuropinių energijos tinklų – regioninių 
priemonių, skirtų sudaryti bendrą elektros tinklą, kūrimui siekiant užtikrinti 
tiekimą, gerinti perteklinės energijos panaudojimą ir geriau paskirstyti energiją iš 
įvairių Sąjungos vietovių;

c. Valstybės narės raginamos išsamiai panaudoti bendrą prekybos politiką siekiant 
vienodos energijos tiekėjų priklausomybės nuo Sąjungos kartu apsaugant atskirų 
valstybių narių interesus galimos krizinės padėties energijos tiekimo srityje atveju;

d. Komisija turėtų taikyti konkurencijos teisės aktus visiems vidaus rinkos subjektams, 
nesvarbu, ar jie būtų vidaus, ar užsienio;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 42
2 dalies įvadas

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia rimtų problemų, reikalaujančių neatidėliotinų ES 
veiksmų, ir primygtinai teigia, kad branduolinė energetika negali būti atsakymas į 
šias problemas, nes ji jau savaime nesaugi, taip pat esama neišspręstų problemų 
(pvz., branduolinių atliekų šalinimo); mano, kad reikia sukurti Europos politiką, 
sutelktą į energijos taupymą, efektyvumą ir atsinaujinančią energiją ir išdėstyti 
aiškią programą šiam tikslui pasiekti; primygtinai teigia, kad transportas yra 
pagrindinis šios tausios energetikos politikos elementas, ir jo klausimas turi būti 
rimtai sprendžiamas:

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Paul Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Pakeitimas 43
2 dalis

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia didelių problemų, reikalaujančių tarptautinių 
veiksmų, ir mano, kad 2050 m. ES didžioji energijos dalis turėtų būti gaunama iš 
anglies dvideginio beveik neišskiriančių šaltinių arba gaminama technologijomis, 
sulaikančiomis išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Todėl džiaugiasi, kad 
ES ėmėsi vyraujančio vaidmens tarptautinėse derybose ir kad buvo sukurta plati 
prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis sistema (PES):

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 44
2 dalis

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia didelių problemų, reikalaujančių tarptautinių 
veiksmų, ir mano, kad 2050 m. ES didžioji energijos dalis turėtų būti gaunama iš 
anglies dvideginio beveik neišskiriančių šaltinių arba gaminama technologijomis, 
sulaikančiomis išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Todėl džiaugiasi, kad 
ES ėmėsi vyraujančio vaidmens tarptautinėse derybose ir kad buvo sukurta plati 
prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis sistema (PES):

Or. en
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 45
2 dalis

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia didelių problemų, reikalaujančių tarptautinių 
veiksmų, ir mano, kad 2050 m. ES didžioji energijos dalis turėtų būti gaunama iš 
anglies dvideginio beveik neišskiriančių šaltinių arba gaminama technologijomis, iki 
minimumo sumažinančiomis išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Todėl 
džiaugiasi, kad ES ėmėsi vyraujančio vaidmens tarptautinėse derybose ir kad buvo 
sukurta plati prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis sistema (PES):

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 46
2 dalies įvadas

2. pabrėžia, kad klimato kaita yra viena iš didžiausių ir baisiausių aplinkosaugos 
problemų, reikalaujančių neatidėliotinų ir ambicingų ES ir pasaulio masto veiksmų, ir 
mano, kad 2050 m. ES didžioji energijos dalis turės būti gaunama iš anglies 
dvideginio beveik neišskiriančių šaltinių ir kad dėl to reikia išdėstyti aiškią programą 
šiam tikslui pasiekti:

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 47
2 dalies įvadas

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia rimtų problemų, reikalaujančių neatidėliotinų 
pasaulio masto veiksmų. 2050 m. ES didžioji energijos dalis turės būti gaunama iš 
anglies dvideginio požiūriu neutralių šaltinių. Reikia išdėstyti aiškią programą šiam 
tikslui pasiekti:

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 48
2 dalies įvadas

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia rimtų problemų, reikalaujančių neatidėliotinų 
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pasaulio masto veiksmų. 2050 m. ES didžioji energijos dalis turės būti gaunama iš 
anglies dvideginio požiūriu neutralių šaltinių. Reikia išdėstyti aiškią programą šiam 
tikslui pasiekti:

Or. en

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 49
2 dalies įvadas

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia rimtų problemų, reikalaujančių neatidėliotinų ES 
veiksmų, ir mano, kad 2050 m. ES didžioji energijos dalis turės būti gaunama iš mažai 
anglies dvideginio išskiriančių šaltinių ir kad dėl to reikia išdėstyti aiškią programą 
šiam tikslui pasiekti:

Or. pl

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 50
2 dalies įvadas

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia rimtų problemų, reikalaujančių neatidėliotinų ES 
veiksmų, ir mano, kad 2050 m. ES didžioji energijos dalis turės būti gaunama iš 
atsinaujinančių anglies dvideginio beveik neišskiriančių šaltinių ir kad dėl to reikia 
išdėstyti aiškią programą šiam tikslui pasiekti:

Or. de

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 51
2 dalies įvadas

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia rimtų problemų, reikalaujančių neatidėliotinų ES 
veiksmų, ir mano, kad 2050 m. ES didelė energijos dalis turės būti gaunama iš anglies 
dvideginio beveik neišskiriančių šaltinių ir kad dėl to reikia išdėstyti aiškią programą 
šiam tikslui pasiekti:

Or. en
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Pakeitimą pateikė Esko Seppänen

Pakeitimas 52
2 dalies įvadas

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia rimtų problemų, reikalaujančių neatidėliotinų ES 
veiksmų, ir tikisi, kad 2050 m. ES didžioji energijos dalis bus gaunama iš anglies 
dvideginio beveik neišskiriančių šaltinių ir kad dėl to reikia išdėstyti aiškią programą 
šiam tikslui pasiekti:

Or. fi

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 53
2 dalis

2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia rimtų problemų, reikalaujančių neatidėliotinų ES 
veiksmų, ir mano, kad 2050 m. ES didžioji energijos dalis turės būti gaunama iš 
anglies dvideginio beveik neišskiriančių šaltinių ir kad dėl to reikia išdėstyti aiškią 
programą šiam tikslui pasiekti; (išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 54
2 dalies -a punktas (naujas)

-a. pažymi, kad mano, jog didesnė nediskriminacinė įvairioms technologijoms taikoma 
parama įvairių formų energijos panaudojimo moksliniams tyrimams ir plėtrai iš 
esmės padeda užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir prieinamas energijos kainas;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Paul Rübig, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Edit Herczog, 
Angelika Niebler

Pakeitimas 55
2 dalies -a punktas (naujas)

-a. Žinant pasaulinį išmetamų šilnamio efektą sukeliančių dujų pobūdį, santykinai 
mažą ES išmetamo kiekio dalį ir didėjantį išmetamą kiekį augančios ekonomikos 
šalyse, aišku, kad reikia imtis tarptautinių, koordinuojamų veiksmų. Todėl ragina 
Komisiją ir Tarybą tęsti derybas dėl tarptautinio susitarimo imtis šių veiksmų 
užtikrinant platų didžiųjų teršalus išmetančiųjų šalių dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 56
2 dalies -a punktas (naujas)

-a. Žinant pasaulinį išmetamų šilnamio efektą sukeliančių dujų pobūdį, santykinai 
mažą ES išmetamo kiekio dalį ir didėjantį išmetamą kiekį kylančios ekonomikos 
šalyse, aišku, kad reikia imtis tarptautinių, koordinuojamų veiksmų. Todėl ragina 
Komisiją ir Tarybą tęsti derybas dėl tarptautinio susitarimo imtis šių veiksmų 
užtikrinant platų didžiųjų teršalus išmetančiųjų šalių dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 57
2 dalies -a punktas (naujas)

-a. Žinant pasaulinį išmetamų šilnamio efektą sukeliančių dujų pobūdį, santykinai 
mažą ES išmetamo kiekio dalį ir didėjantį išmetamą kiekį kylančios ekonomikos 
šalyse, aišku, kad reikia imtis tarptautiniu mastu koordinuojamų veiksmų. Todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą tęsti derybas dėl tarptautinio susitarimo imtis šių veiksmų 
užtikrinant platų didžiųjų teršalus išmetančiųjų šalių dalyvavimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 58
2 dalies -a punktas (naujas)

-a. Žinant pasaulinį išmetamų šilnamio efektą sukeliančių dujų pobūdį, santykinai
mažą ES išmetamo kiekio dalį ir didėjantį išmetamą kiekį kylančios ekonomikos 
šalyse, aišku, kad reikia imtis tarptautiniu mastu koordinuojamų veiksmų. Todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą tęsti derybas dėl tarptautinio susitarimo imtis šių veiksmų 
užtikrinant platų didžiųjų teršalus išmetančiųjų šalių dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 59
2 dalies a punktas

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Pakeitimas 60
2 dalies a punktas

a. (išbraukta) Komisija turėtų siūlyti pakeisti prekybos emisijomis sistemą (PES), 
įskaitant vienodą būdą paskirstyti PES kreditus visoms valstybėms narėms atidžiai 
kaip alternatyvas įvertinus pardavimą aukcione arba ES lygmens sektorinį metodą 
nustatant gaires;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herzog, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Pakeitimas 61
2 dalies a punktas

a. ES lyderiai turėtų dėti tarptautiniu mastu koordinuojamas pastangas ir susitarti dėl 
ambicingų C02 mažinimo tikslų laikantis 2 C° tikslo. Komisija turėtų siūlyti pakeisti 
prekybos emisijomis sistemą (PES), įskaitant ekonominiu atžvilgiu priimtiną PES 
kreditų administravimą nuo 2012 m. Prieš siūlydama pakeistą variantą, ji turėtų 
atidžiai įvertinti dabartinės prekybos emisijomis sistemos poveikį ekonomikai ir 
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aplinkai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 62
2 dalies a punktas

a. ES lyderiai turėtų dėti tarptautiniu mastu koordinuojamas pastangas ir susitarti dėl 
ambicingų C02 mažinimo tikslų laikantis 2 C° tikslo. Komisija turėtų siūlyti pakeisti 
prekybos emisijomis sistemą (PES), įskaitant ekonominiu atžvilgiu priimtiną PES 
kreditų administravimą nuo 2012 m. Prieš siūlydama pakeistą variantą, ji turėtų 
atidžiai įvertinti dabartinės prekybos emisijomis sistemos poveikį ekonomikai ir 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 63
2 dalies a punktas

a. ES lyderiai turėtų dėti tarptautiniu mastu koordinuojamas pastangas ir susitarti dėl 
ambicingų C02 mažinimo tikslų laikantis 2 C° tikslo. Komisija turėtų siūlyti pakeisti 
prekybos emisijomis sistemą (PES), įskaitant ekonominiu atžvilgiu priimtiną PES 
kreditų administravimą nuo 2012 m. Prieš siūlydama pakeistą variantą, ji turėtų 
atidžiai įvertinti dabartinės prekybos emisijomis sistemos poveikį ekonomikai ir 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 64
2 dalies a punktas

a. ES lyderiai turėtų kuo greičiau susiderėti dėl tarptautinio susitarimo dėl išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo laikantis 2 C°, numatytų iki 
2050 m., tikslo. Komisija turėtų siūlyti pakeisti prekybos emisijomis sistemą (PES), 
kad naujoji būtų grindžiama išsamiu, ypač paskirstymo metodologijų, įvertinimu ir 
suderintu požiūriu į lėšų, gautų iš pardavimo aukcione, paskirstymą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 65
2 dalies a punktas

a. ES lyderiai turėtų kuo greičiau susiderėti dėl tarptautinio susitarimo dėl išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo laikantis 2 C°, numatytų iki 
2050 m., tikslo. Komisija turėtų siūlyti pakeisti prekybos emisijomis sistemą (PES), 
kad naujoji apimtų laipsnišką perėjimą nuo laisvo paskirstymo prie kreditų 
pardavimo aukcione;

Or. en

Pakeitimą pateikė Esko Seppänen

Pakeitimas 66
2 dalies a punktas

a. Kitais metais ES lyderiai turėtų susitarti dėl įpareigojančių 2020 m. C02 tikslų ir 
preliminarių 2050 m. CO2 tikslų, laikantis 2 C° tikslo. Prekybos emisijomis sistemos
(PES) (išbraukta) kreditų pardavimas aukcione sukeltų valstybėse narėse nepagrįstai 
didelį elektros kainų augimą;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 67
2 dalies a punktas

a. Kitais metais ES lyderiai turėtų susitarti dėl įpareigojančių 2020 m. C02 tikslų ir 
preliminarių 2050 m. CO2 tikslų, laikantis 2 C° tikslo. Komisija, be kitų dalykų, 
nustačiusi, ar verta parduoti PES kreditus aukcione ir sumažinti jų kiekį ir kiek tai 
bus veiksminga, turėtų siūlyti pakeisti prekybos emisijomis sistemą (PES);

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 68
2 dalies a punktas

a. Kitais metais ES lyderiai turėtų susitarti dėl įpareigojančių 2006–2020 m. 30 proc. 
(išbraukta) C02 mažinimo tikslų ir preliminarių 2006–2050 m. 80 proc. (išbraukta) CO2
mažinimo tikslų (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 69
2 dalies a punktas

a. Primena savo 2005 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją „Kaip užkirsti kelią pasaulio 
klimato kaitai“, kurioje išsivysčiusios šalys raginamos bendrais veiksmais labai 
sumažinti emisijas, pradedant nuo 30 proc. iki 2020 m. ir baigiant 60–80 proc. iki 
2050 m., derinant skatinamąsias rinkos priemones ir taisykles, skatinančias 
investicijas į energijos vartojimo efektyvumą ir (arba) technologijas, kurias taikant 
neišmetamas anglies dvideginis arba jo išmetama nedaug. Komisija turėtų siūlyti 
pakeisti prekybos emisijomis sistemą (PES), įskaitant užbaigtą PES kreditų pardavimą 
aukcione nuo 2012 m.; surinktos lėšos turėtų būti skiriamos ES moksliniams tyrimams 
ir vystymui energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 70
2 dalies a punktas

a. ES lyderiai turėtų kartu su kitomis suinteresuotomis šalimis apsvarstyti mažinimo iki 
2020 m. ir iki 2050 m. būdus laikantis 2 C° tikslo. Komisija turėtų siūlyti pakeisti 
prekybos emisijomis sistemą (PES) ir apsvarstyti gairių taikymą ir PES kreditų 
pardavimą aukcione nuo 2012 m.; surinktos lėšos turėtų būti skiriamos ES 
moksliniams tyrimams ir vystymui energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių srityje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 71
2 dalies a punktas

a. Kitais metais ES lyderiai turėtų susitarti dėl įpareigojančių 2020 m. C02 tikslų ir 
preliminarių 2050 m. CO2 tikslų, laikantis 2 C° tikslo; tarptautinėje prekybos 
emisijomis sistemoje (PES) tinkamas variantas gali būti visų emisijų teisių 
pardavimas aukcione. Bet kuriuo atveju prieš išplėtojant sistemą iki tarptautinio 
masto, deramai atsižvelgdama į Europos konkurencingumą, Komisija turėtų siūlyti 
pakeisti prekybos emisijomis sistemą (PES) ir numatyti metodus, skatinančius 
energijos vartojimo efektyvumą ir mažesnį išmetamo CO2 kiekį. Aukcione surinktos 
lėšos turėtų būti skiriamos ES moksliniams tyrimams ir vystymui energetikos ir 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių srityje ir plačiam lankstumo priemonių 
naudojimui bei nuobaudų sistemų peržiūrai;

Or. it

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 72
2 dalies a punktas

a. Kitais metais ES lyderiai turėtų susitarti dėl įpareigojančių 2020 m. C02 tikslų ir 
preliminarių 2050 m. CO2 tikslų, laikantis 2 C° tikslo. Komisija turėtų siūlyti pakeisti 
prekybos emisijomis sistemą (PES), įskaitant užbaigtą PES kreditų pardavimą 
aukcione nuo 2012 m.; surinktos lėšos turėtų būti skiriamos ES moksliniams tyrimams 
ir vystymui energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių srityje plačiai 
naudojant lankstumo priemonę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Aldo Patriciello

Pakeitimas 73
2 dalies a punktas

a. Kitais metais ES lyderiai turėtų susitarti dėl įpareigojančių 2020 m. C02 tikslų ir 
preliminarių 2050 m. CO2 tikslų, laikantis 2 C° tikslo. Komisija turėtų siūlyti pakeisti 
prekybos emisijomis sistemą (PES), įskaitant užbaigtą PES kreditų pardavimą 
aukcione nuo 2012 m.; surinktos lėšos turėtų būti skiriamos ES moksliniams tyrimams 
ir vystymui energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių srityje, plačiam 
lankstumo priemonių naudojimui ir nuobaudų sistemos peržiūrai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 74
2 dalies aa punktas (naujas)

aa. Reikėtų atkreipti dėmesį į poreikį mažinti išmetamą CO2 kiekį sukuriant naujas 
žaliąsias zonas, įskaitant medžių sodinimą, ir sukūrus deramą CO2 absorbavimo 
stebėjimo sistemą, integruoti jas į prekybos emisijomis sistemą (PES);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 75
2 dalis ab punktas (naujas)

ab. Antruoju PES finansavimo laikotarpiu (2008–2012 m.) finansiniai ištekliai turėtų 
būti skiriami taip, kad modernizuojant energijos gamybos įrenginius būtų imamasi 
veiksmų mažinti išmetamą CO2 kiekį ir energijos suvartojimą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 76
2 dalies b punktas

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 77
2 dalis b punktas

b. Turi būti išspręstos dabartinės prekybos emisijomis sistemos (PES) problemos, ypač 
neprognozuotas pelnas, per didelių emisijų suteikimas ir neveiksmingi paskirstymo 
metodai. Komisija turėtų siūlyti pakeisti PES ją supaprastinant, užtikrinant 
ilgalaikius įsipareigojimus ir vienodas konkurencijos sąlygas. Pakeista sistema 
apimtų:



PE 378.878v01-00 26/125 AM\634125LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

- perėjimą prie PES kreditų pardavimo aukcione,
- mažesnes viršutines emisijų ribas,
- taisyklių, reglamentuojančių kreditų paskirstymą, suderinimą,
- būdą paskirstyti aukcionuose gautas pajamas moksliniams tyrimams ir vystymui 
energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių srityje,
- kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pvz., NOx, įtraukimą,
- galimybę trečiosioms šalims dalyvauti sistemoje,
- papildomų didžiųjų teršalus išmetančių sektorių, įskaitant aviaciją ir krovinių 
transportą, įtraukimą atlikus poveikio vertinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Esko Seppänen

Pakeitimas 78
2 dalies b punktas

b. Jeigu PES nepatvirtins ES nepriklausančios šalys, Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymą ją panaikinti;

Or. fi

<Amend>Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 79
2 dalies b punktas

b. Viršutinė riba ir prekybos emisijomis sistema turėtų būti išplečiama tarptautiniu 
mastu (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Pakeitimas 80
2 dalies b punktas

b. PES turėtų būti išplečiama tarptautiniu mastu ir turėtų veikti bent 20 metų laikotarpiu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola, Herbert Reul

Pakeitimas 81
2 dalies b punktas

b. PES turėtų būti išplečiama tarptautiniu mastu ir turėtų veikti ilgiau negu penkerius 
metus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 82
2 dalies b punktas

b. PES turėtų veikti bent 20 metų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 83
2 dalies b punktas

b. PES turėtų (išbraukta) veikti bent 20 metų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 84
2 dalies ba punktas (naujas)

ba. ES turėtų siekti sukurti PES kaip tarptautinės prekybos emisijomis sistemos 
pagrindą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Pakeitimas 85
2 dalies ba punktas (naujas)

ba. Žinodamas, kad investicijų į energetikos sektorių ciklai ilgi, ragina Komisiją 
apsvarstyti, ar nereikėtų išplėsti paskirstymo laikotarpių ilgesniam laikui, pvz., 
20 metų. Ragina Komisiją peržiūrint PES ištirti, ar nereikėtų įtraukti skolinimosi ir 
bankininkystės galimybių; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 86
2 dalies ba punktas (naujas)

ba. Žinodamas, kad investicijų į energetikos sektorių ciklai ilgi, ragina Komisiją 
apsvarstyti, ar nereikėtų išplėsti paskirstymo laikotarpių ilgesniam laikui, pvz., 
20 metų. Ragina Komisiją peržiūrint PES ištirti, ar nereikėtų įtraukti skolinimosi ir 
bankininkystės galimybių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 87
2 dalies c punktas

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 88
2 dalies c punktas

c. Visuomenės sąmoningumo didinimas kovojant su klimato kaita turi lemiamą 
reikšmę. Todėl reikia ženklinimo sistemų, kuriomis būtų nurodomas paslaugos ar 
produkto poveikis klimatui siekiant sudaryti vartotojams, keliautojams, 
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vairuotojams ir gamintojams sąlygas priimti atsakingus sprendimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 89
2 dalies c punktas

c. Į PES turėtų būti įtraukiami papildomi didžiųjų energijos vartotojų sektoriai, įskaitant 
aviaciją ir krovinių transportą, ir numatytas poveikio vertinimas; be to, 
rekomenduojama sukurti strategiją, mažinančią aviacijos ir laivų išmetamus 
teršalus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 90
2 dalies c punktas

c. Į PES turėtų būti įtraukiami papildomi didžiųjų energijos vartotojų sektoriai, įskaitant 
aviaciją ir visų rūšių krovinių transportą, ir numatytas poveikio vertinimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 91
2 dalies c punktas

c. Ragina Komisiją peržiūrint PES ištirti, ar nereikėtų atlikus išsamius ekonominio 
poveikio vertinimus įtraukti papildomų didžiųjų energijos vartotojų sektorių, įskaitant 
aviaciją ir krovinių transportą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 92
2 dalies c punktas

c. Ragina Komisiją peržiūrint PES ištirti, ar nereikėtų atlikus išsamius ekonominio 
poveikio vertinimus įtraukti papildomų didžiųjų energijos vartotojų sektorių, įskaitant 
aviaciją ir krovinių transportą;

Or. en

<Amend>Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 93
2 dalies c punktas

c. Į PES turėtų būti įtraukiami papildomi didžiųjų energijos vartotojų sektoriai, įskaitant 
(išbraukta) krovinių transportą, ir numatytas poveikio vertinimas; be to, siūlo įvesti 
atskirą prekybos aviacijos CO2 emisijomis sistemą, nustatant deramas analogiškas 
priemones, apimančias didelį su CO2 nesusijusį aviacijos poveikį klimatui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 94
2 dalies c punktas

c. Į PES turėtų būti įtraukiami papildomi didžiųjų energijos vartotojų sektoriai, įskaitant 
aviaciją ir krovinių transportą, jeigu tai pasirodys esą reikalinga atlikus išsamų 
poveikio vertinimą ir įvertinus alternatyvias politikos priemones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 95
2 dalis ca punktas (naujas)

ca. Žinodamas emisijų sertifikatų kainų kintamumą, ragina Komisiją apsvarstyti 
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galimybes sušvelninti padėtį. Šios galimybės turėtų apimti pasitikėjimo skatinimą 
rinkoje didinant jos skaidrumą, pvz., laiku ir vienodai skelbiant emisijų duomenis 
visoje ES, ir platesnį Kioto protokolo lankstumo priemonių naudojimą (bendrą 
įgyvendinimą ir švarios plėtros mechanizmą) siekiant padidinti rinkos likvidumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 96
2 dalis ca punktas (naujas)

ca. Žinodamas emisijų sertifikatų kainų kintamumą, ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybes sušvelninti padėtį. Šios galimybės turėtų apimti pasitikėjimo skatinimą 
rinkoje didinant jos skaidrumą, pvz., laiku ir vienodai skelbiant emisijų duomenis 
visoje ES, ir platesnį Kioto protokolo lankstumo priemonių naudojimą (bendrą 
įgyvendinimą ir švarios plėtros mechanizmą) siekiant padidinti rinkos likvidumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 97
2 dalies d punktas

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 98
2 dalies d punktas

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 99
2 dalies d punktas

d. Ragina Komisiją ištirti, kaip geriausia toliau derinti nacionalinius paskirstymo 
metodus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 100
2 dalies d punktas

d. Ragina Komisiją ištirti, kaip geriausia toliau derinti nacionalinius paskirstymo 
metodus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Pakeitimas 101
2 dalies d punktas

d. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo būtų siekiama 
supaprastinti PES metodologiją ir padaryti ją skaidrią, atitinkančią biržos taisykles;

Or. en

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 102
2 dalies d punktas

d. (išbraukta) Komisija turėtų ištirti, kaip toliau standartizuoti nacionalinius 
paskirstymo planus;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 103
2 dalies d punktas

d. Turėtų būti pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų, kad būtų galima supaprastinti ir 
teikti skaidrią metodologiją, kuri naudojama prekybos emisijomis sistemoje; vykdant 
pasaulinį dialogą dėl galimos kitų, papildomų priemonių, skirtų stabilizuoti 
išmetamų teršalų lygį per ateinančius dešimt metų, taikymo srities turėtų būti 
visiškai atsižvelgiama į pasidalytos, bet ne vienodos, atsakomybės principą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 104
2 dalies d punktas

d. Turėtų būti pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų, kad būtų galima supaprastinti ir 
suderinti suteikimo metodologiją, kuri naudojama prekybos emisijomis sistemoje,
padaryti ją skaidrią ir supaprastinti bei suderinti pranešimo apie jos įdiegimą, 
atitinkantį biržos taisykles, reikalavimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 105
2 dalies d punktas

d. Turėtų būti pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų, kad būtų galima suderinti, 
supaprastinti ir teikti skaidrią metodologiją, kuri naudojama prekybos emisijomis 
sistemoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 106
2 dalies d punktas

d. Turėtų būti pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų, kad būtų galima suderinti, 
supaprastinti ir teikti skaidrią metodologiją, kuri naudojama prekybos emisijomis 
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sistemoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Pakeitimas 107
2 dalies da punktas (naujas)

da. Be to, Sąjunga kartu su „pažangiausiomis“ besivystančiomis šalimis turėtų ištirti 
būdus, kaip sudaryti joms galimybę atlikti pasaulyje didesnį vaidmenį kovojant su 
pasauliniu atšilimu, pvz., taikant plačiau orientuotą švarios plėtros mechanizmą ir 
patvirtinant politiką ir priemones, skatinančias švarią plėtrą, kartu taikant sektorinį 
požiūrį, galbūt įskaitant tikslus, kurie skatintų plėsti pasaulio anglies rinką. Sąjunga 
taip pat turėtų apsvarstyti, kokių veiksmų imtis siekiant stiprinti pasaulio 
solidarumą sprendžiant klimato kaitos poveikio, ypač neturtingiausioms šalims, 
klausimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 108
2a dalis (nauja)

2a. primena savo 2005 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją „Kaip užkirsti kelią pasaulio 
klimato kaitai“, kurioje išsivysčiusios šalys raginamos bendrais veiksmais labai 
sumažinti emisijas, pradedant nuo 30 proc. iki 2020 m. ir baigiant 60–80 proc. iki 
2050 m.; pabrėžia, kad Europos Sąjungos kovos su klimato kaita strategija turėtų 
būti grindžiama privalomais šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
tikslais; ragina valstybes nares įtraukti išorines sąnaudas, įskaitant skiriamas kovai 
su klimato kaita, į energijos gamybos kainą ir pašalinti ydingas iniciatyvas, pvz., 
iškastinio kuro subsidijavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 109
2a dalis (nauja)

2a. ragina ES išlaikyti ir stiprinti aktyvų požiūrį tarptautiniu lygmeniu siekiant įtraukti į 
Kioto procesą kitus pagrindinius subjektus, pvz., JAV, Japoniją, Kiniją, Indiją, 
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Pietų Afriką, Braziliją. Kylančios ekonomikos ir besivystančioms šalims turėtų būti 
padedama sukurti tvaraus vystymosi strategijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 110
2a dalis (nauja)

2a. Komisija turėtų rimtai apsvarstyti, kaip veiks švarios plėtros ir bendro įgyvendinimo 
mechanizmai visus PES kreditus parduodant aukcione;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 111
2a dalis (nauja)

2a. įvedus visų anglies dvideginio emisijų kreditų pardavimą aukcione, Komisija turėtų 
sukurti strategiją, kaip ES PES veiks kartu su švarios plėtros ir bendro 
įgyvendinimo mechanizmais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 112
Paantraštė tarp 2 ir 3 punktų

Moksliniai tyrimai, plėtra ir naujovės

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 113
3 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze, Philippe Busquin

Pakeitimas 114
3 dalis

3. skatina valstybes nares išdėstyti Europos strateginį energetikos technologijų planą ir 
tikisi, kad jis apims mokslinių tyrimų sritis, tyrinėjančias vidutinio laikotarpio ir 
ilgalaikes naujas energetikos technologijas, ypač saulės, vėjo, vandenilio ir 
energijos saugojimo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 115
3 dalis

3. ragina Tarybos pavasario susitikime 2007 m. kovo mėn. užtikrinti, kad būsima 
Europos energetikos politika būtų veiksmingai grindžiama ambicinga mokslinių 
tyrimų ir plėtros strategija energetikos srityje, įskaitant geresnį viešąjį finansavimą 
ir tvirtas paskatas didesniam privačiam mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimui, 
ypač atsinaujinančios energijos ir kitų švarios energijos technologijų srityje; šią 
strategiją geriausiai tiktų taikyti Europos energetikos mokslinių tyrimų erdvės 
pagrindu; ši erdvė skatina valstybes nares išdėstyti strategiją, skirtą sutelkti 
nacionalinius mokslinių tyrimų biudžetus ES lygmeniu, išeinančią už Europos 
bendrijos septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo 
veiklos pagrindų programos ribų (7PP);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 116
3 dalis

3. skatina valstybes nares išdėstyti strategiją, skirtą koordinuoti nacionalinius mokslinių 
tyrimų biudžetus, finansuojamus iš Europos bendrijos septintosios mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programos (7PP) temai 
„Energetika“ skirtų lėšų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Pakeitimas 117
3 dalis

3. skatina valstybes nares išdėstyti strategiją, skirtą sutelkti didesnį energetikos 
mokslinių tyrimų biudžetą, ypač septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos pagrindų programos (7PP) ir programos „Pažangi energetika 
Europai“ pagrindu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 118
3 dalis

3. skatina valstybes nares išdėstyti strategiją, skirtą sutelkti didesnį energetikos 
mokslinių tyrimų biudžetą, ypač septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos pagrindų programos (7PP) ir programos „Pažangi energetika 
Europai“ pagrindu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 119
3a dalis (nauja)

3a. ragina valstybes nares sukurti į ateitį orientuotas skysto kuro gamybos iš anglies 
technologijas, kurios turėtų būti vienas 7PP prioritetų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 120
2a dalis (nauja)

2a. taip pat pripažįsta, kad klimato kaita yra pasaulinė problema ir negali būti išspręsta 
vien tik Europos Sąjungos, kuriai tenka tik 15 proc. visų išmetamų teršalų, 
pastangomis. Todėl mano, kad Europos Sąjunga turi daryti visa, kas įmanoma, 
siekdama įtraukti visas didžiausias šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančias
šalis į pasaulinį išmetamų teršalų mažinimo planą, kuris įsigalios 2012 m. nustojus 
galioti Kioto protokolui;

Or. it

Pakeitimą pateikė Jo Leinen

Pakeitimas 121
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją užtikrinti, kad įnašas, padarytas taikant vandenilį ir kuro elementus 
siekiant pagreitinti perėjimą nuo grindžiamos iškastiniu kuru prie veiksmingos ir 
mažai CO2 išmetančios energetikos ir transporto sistemos, atsispindėtų ES 
trumpalaikės energijos ir transporto politikos veiksmuose ir ją įgyvendinančių 
institucijų požiūryje;

Or. en

<Amend>Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 122
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti klimatui ir aplinkai palankių naujovių 
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planą, grindžiamą ne tik technologinėmis naujovėmis, bet ir vystymosi strategijomis, 
skirtomis didinti geriausių turimų technologijų ir organizacinių patobulinimų, pvz., 
logistikos sektoriuje, skverbimąsi į rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 123
4 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Šarūnas 
Birutis

Pakeitimas 124
4 dalis

4. ragina Komisiją atlikti energijos auditą turimose technologijų platformose siekiant 
pagerinti žinių koordinavimą ir keitimąsi jomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Pakeitimas 125
5 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 126
5 dalis

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Pakeitimas 127
5 dalis

5. prašo išleisti didžiąją dalį 7PP nebranduolinės energetikos mokslinių tyrimų 
biudžeto atsinaujinantiems energijos šaltiniams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 128
5a dalis (nauja)

5a. mano, kad septintojoje pagrindų programoje probleminių sričių, pvz., branduolinės 
sintezės, moksliniams tyrimams šiuo metu skiriamas dėmesys turėtų būti 
perorientuotas skatinti ekologiškesnių formų energijai; laikosi požiūrio, kad 
branduoline sinteze, švaria anglimi ir branduoline energija neįmanoma ekologiškai 
išspręsti energetikos problemų; kritikuoja tai, kad septintojoje pagrindų programoje 
vis daugiau dėmesio skiriama ginklams ir saugumo srities moksliniams tyrimams, ir 
ragina iš esmės perorientuoti programą siekiant skatinti ekologišką, atsinaujinančią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 129
5a dalis (nauja)

5a. mano, kad energijos mūsų planetoje apstu, tik reikia ją pasiimti. Pažymi, kad jau 
įmanoma statyti pastatus ir šiltnamius, gaminančius, o ne naudojančius energiją. 
Rekomenduoja iš dalies panaudoti pajamas iš PES aukcionų ir kitas moksliniams 
tyrimams skirtas lėšas daug žadančių ir sunkiai pasiekiamų energijos šaltinių 
moksliniams tyrimams, pvz., siekiant:
- išgauti energiją sąveikaujant gėlam ir jūros vandeniui (mėlynąją energiją),
- vykdyti didelius projektus sutelkiant saulės energiją Ispanijoje ir Šiaurės Afrikoje,
- skraidinti eilėje tarpusavyje susijusius aitvarus mažiausiai 200 metrų aukštyje, 
kurie sukdamiesi aplinkui suktų generatorių (kopėtinis malūnas);
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Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Angelika Niebler

Pakeitimas 130
5a dalis (nauja)

5a. remia Komisijos siūlomą plačią mokslinių tyrimų ir plėtros perspektyvą ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti subalansuotą visų mažai anglies dvideginio 
išmetančių energijos konversijos technologijų, pvz., švariųjų anglių technologijų, 
branduolinių technologijų ir plačios atsinaujinančių išteklių paletės, mokslinių 
tyrimų finansavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 131
5a dalis (nauja)

5a. remia Komisijos siūlomą plačią mokslinių tyrimų ir plėtros perspektyvą ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti subalansuotą visų mažai anglies dvideginio 
išmetančių energijos konversijos technologijų, pvz., švariųjų anglių technologijų, 
branduolinių technologijų ir plačios atsinaujinančių išteklių paletės, mokslinių 
tyrimų finansavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 132
5a dalis (nauja)

5a. remia Komisijos siūlomą plačią mokslinių tyrimų ir plėtros perspektyvą ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti subalansuotą visų mažai anglies dvideginio 
išmetančių energijos konversijos technologijų, pvz., švariųjų anglių technologijų, 
branduolinių technologijų ir plačios atsinaujinančių išteklių paletės, mokslinių 
tyrimų finansavimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 133
5a dalis (nauja)

5a. remia Komisijos siūlomą plačią mokslinių tyrimų ir plėtros perspektyvą ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti subalansuotą visų mažai anglies dvideginio 
išmetančių energijos konversijos technologijų, pvz., švariųjų anglių technologijų, 
branduolinių technologijų ir plačios atsinaujinančių išteklių paletės, mokslinių 
tyrimų finansavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, András Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Angelika Niebler

Pakeitimas134
5b dalis (nauja)

5b. kadangi elektros tinklai turės prisitaikyti prie didėjančios energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalies ir decentralizuotos gamybos, ragina Komisiją ir 
valstybes nares toliau skatinti reikiamų informacijos ir komunikacijų technologijų 
mokslinius tyrimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 135
5b dalis (nauja)

5b. kadangi elektros tinklai turės prisitaikyti prie didėjančios energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių dalies ir decentralizuotos gamybos, ragina Komisiją ir 
valstybes nares toliau skatinti reikiamų informacijos ir komunikacijų technologijų 
mokslinius tyrimus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 136
5c dalis (nauja)

5c. ragina įtraukti suinteresuotus regioninius subjektus į energetikos klausimus, 
kadangi daugelio problemų sprendimas glūdi investicijose regioniniu ir miestų 
lygmeniu, ypač teikiant pirmenybę įvairių ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimui; pabrėžia MVĮ verslininkų galimybes investavus į energetiką ir 
vaidmenį, kurį investicijos į tausią energiją (t. y. biomasę, biokurą ir centrinį 
šildymą) gali atlikti vykdant regioninę ir miestų plėtrą; todėl prašo valstybes nares ir 
Komisiją į šiuos klausimus įtraukti regionines ir vietos institucijas siekiant dar 
tvirčiau įsipareigoti skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį visoje energijoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Šarūnas 
Birutis, Anne Laperrouze

Pakeitimas 137
Paantraštės (naujos) 5a dalis (nauja) po pavadinimo „Tiekimo saugumas“

Saugaus tiekimo infrastruktūra

5a. ragina valstybes nares įgyvendinti politinius įsipareigojimus plėtoti trūkstamas 
energijos tiekimo tinklo dalis ypatingą dėmesį skiriant izoliuotiems ES regionams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 138
Paantraštės (naujos) 5a dalis (nauja) po pavadinimo „Tiekimo saugumas“

Saugaus tiekimo infrastruktūra

5a. ragina valstybes nares įgyvendinti politinius įsipareigojimus plėtoti trūkstamas 
energijos tiekimo tinklo dalis; prašo Komisiją labiau remti projektus, įtrauktus į 
transeuropinių energijos tinklų sąrašą, ypatingą dėmesį skiriant izoliuotiems ES 
regionams, pvz., Baltijos valstybėms;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 139
Paantraštės (naujos) 5a dalis (nauja)

Investicijos

5a. primena, kad siekiant užtikrinti energijos tiekimą Europoje reikia didelių 
investicijų į elektros ir dujų infrastruktūrą. Prašo Komisijos:
a) padėti kurti investicijoms palankią atmosferą,
b) užtikrinti, kad rinkose būtų galimybė pateikti investuotojams teisingą informaciją 
apie investavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 140
5a dalis (nauja)

5a. primena, kad siekiant užtikrinti energijos tiekimą Europoje reikia didelių investicijų 
į elektros ir dujų infrastruktūrą. Prašo Komisijos:

i) padėti kurti investicijoms palankią atmosferą,

ii) užtikrinti, kad rinkose būtų galimybė pateikti investuotojams teisingą informaciją
apie investavimą; ir 

iii) aiškiau išdėstyti sąlygas, kuriomis bus naikinami reguliuojami tarifai, kadangi 
jie iškreipia konkurenciją ir atbaido investicijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 141
5d dalis (nauja)

5d. atkreipia dėmesį į pasienio regionų problemas, kylančias dėl to, kad skiriasi 
nacionalinė energetikos politika, trūksta informacijos valstybių narių energetikos 
paslaugų teikėjams ir nėra suderintos ES energetikos politikos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 142
5b dalis (nauja)

5b. pabrėžia atsinaujinančios energijos technologijų skatinimo ir vystymosi daromą 
teigiamą poveikį naujų, ilgalaikių ir aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 143
5b dalis (nauja)

5b. ragina Komisiją tęsti tinklų administravimo technologijos ir infrastruktūros 
mokslinius tyrimus, kadangi elektros tinklai turi būti pritaikyti prie didėjančios 
atsinaujinančios energijos ir decentralizuotos gamybos dalies;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jo Leinen

Pakeitimas 144
5b dalis (nauja)

5b. siūlo 7PP pagrindu tvirtai remti vandenilinio kuro elementų technologijas, kurios 
padidintų ES energijos įvairinimą, sumažintų priklausomybę nuo išorinių energijos 
tiekėjų, padidintų vietos energijos šaltinių naudojimą ir taip sukurtų vandenilio 
ekonomiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jo Leinen

Pakeitimas 145
5c dalis (nauja)

5c. laikosi požiūrio, kad ES turėtų bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, ypač JAV, 
skatinti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, naujovių ir pramoninio vandenilio 
projektų plėtojimo srityje ir tokiu būdu skatinti vandenilio ekonomiką gyvybiškai 
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svarbiuose sektoriuose, pvz., transporte ir pramonėje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Pakeitimas 146
5c dalis (nauja)

5c. prašo Komisiją ir valstybes nares raginti dideles energetikos įmones daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą ir taip įgyvendinti įmonių socialinę 
atsakomybę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 147
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją nustatyti energijos vartojimo efektyvumo priemones kaip 
horizontalų visų ES politikos sričių prioritetą, kadangi energijos vartojimo 
efektyvumas galėtų būti rentabiliausias energijos poreikio mažinimo ir tiekimo 
saugumo užtikrinimo metodas; ragina laiku įgyvendinti EB direktyvas šioje srityje ir 
ragina Komisiją įgyvendinti savo ankstesnių rezoliucijų šiuo klausimu nuostatas bei 
primena, kad valstybėms narėms išsamiai įgyvendinus esamus ES teisės aktus, 
50 proc. ES tikslo iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. energijos jau būtų pasiekta;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 148
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti ES prioritetu energijos vartojimo efektyvumą ir 
nustatyti energijos vartojimo efektyvumo priemones kaip horizontalų visų politikos 
sričių prioritetą – rentabiliausią ir didžiausią konkretų energijos poreikio mažinimo ir 
tiekimo sąlygų saugumo didinimo metodą; ragina laiku įgyvendinti EB direktyvas 
šioje srityje ir ragina Komisiją įgyvendinti savo ankstesnių rezoliucijų šiuo klausimu 
nuostatas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Qudras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, 
Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit 
Herczog, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 149
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti vienu ES prioritetų energijos vartojimo 
efektyvumą, kaip rentabiliausią energijos poreikio mažinimo metodą; ragina laiku 
įgyvendinti EB direktyvas šioje srityje ir ragina Komisiją įgyvendinti žaliojoje 
knygoje dėl energijos vartojimo efektyvumo pateiktus pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 150
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti vienu ES prioritetų energijos vartojimo 
efektyvumą, kaip rentabiliausią energijos poreikio mažinimo metodą; ragina laiku 
įgyvendinti EB direktyvas šioje srityje ir ragina Komisiją įgyvendinti žaliojoje 
knygoje dėl energijos vartojimo efektyvumo pateiktus pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 151
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti ES prioritetu energijos vartojimo efektyvumą ir
ragina Tarybą įgyvendinti EB direktyvas šioje srityje, o Komisiją – remiantis 
gyvavimo ciklo sąnaudų ir naudos analize įgyvendinti savo ankstesnių rezoliucijų 
šiuo klausimu nuostatas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 152
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti ES prioritetu energijos vartojimo efektyvumą ir
ragina Tarybą įgyvendinti EB direktyvas šioje srityje, o Komisiją – remiantis 
gyvavimo ciklo sąnaudų ir naudos analize įgyvendinti savo ankstesnių rezoliucijų 
šiuo klausimu nuostatas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 153
Paantraštė prieš 6 dalį

Energijos vartojimo efektyvumas ir energijos taupymas

Or. it

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 154
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti ES prioritetu energijos vartojimo efektyvumą ir 
energijos taupymą, kaip rentabiliausią energijos poreikio mažinimo metodą; ragina 
laiku įgyvendinti EB direktyvas šioje srityje ir ragina Komisiją įgyvendinti savo 
ankstesnių rezoliucijų šiuo klausimu nuostatas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 155
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti ES prioritetu energijos vartojimo efektyvumą, kaip 
rentabiliausią energijos poreikio mažinimo metodą; ragina laiku įgyvendinti EB 
direktyvas šioje srityje ir ragina Komisiją įgyvendinti savo ankstesnių rezoliucijų šiuo 
klausimu nuostatas; primena, kad valstybėms narėms išsamiai įgyvendinus esamus 
ES teisės aktus, 50 proc. ES tikslo iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. energijos jau būtų 
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pasiekta;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 156
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti ES prioritetu energijos vartojimo efektyvumą, kaip 
rentabiliausią energijos poreikio mažinimo metodą; ragina laiku įgyvendinti EB 
direktyvas šioje srityje ir ragina Komisiją įgyvendinti savo ankstesnių rezoliucijų šiuo 
klausimu nuostatas; primena, kad valstybėms narėms išsamiai įgyvendinus esamus 
ES teisės aktus, 50 proc. ES tikslo iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. energijos jau būtų 
pasiekta;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 157
6 dalis

6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti ES prioritetu energijos vartojimo efektyvumą, kaip 
rentabiliausią energijos poreikio mažinimo metodą; ragina laiku įgyvendinti EB 
direktyvas šioje srityje ir ragina Komisiją įgyvendinti savo ankstesnių rezoliucijų šiuo 
klausimu nuostatas; mano, kad visose valstybėse narėse turėtų būti pradėti taikyti 
energijos taupymo sertifikatai, o Europos lygmeniu – įkurta keitimosi sertifikatais 
sistema;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 158
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumą reikia aktyviai skatinti pasaulio 
mastu, padaryti jį pasauliniu prioritetu ir įtraukti į būsimą Europos energetikos 
užsienio ir vystymosi politiką;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 159
6a dalis (nauja)

6a. ragina valstybes nares ir Komisiją, prieš patvirtinant būsimas dideles investicijas į 
infrastruktūrą, pvz., planuojamą Šiaurės Europos vamzdyną – „Šiaurės srautą“, 
išsamiai apsvarstyti aplinkosaugos aspektus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 160
6a dalis (nauja)

6 bis. mano, kad energijos tiekimo tęstinumas turi būti grindžiamas abipusiu valstybių 
narių solidarumu; pabrėžia, kad Europos energetikos politika ir bendra išorinė 
energetikos politika gali egzistuoti tik tuo atveju, jeigu bus grindžiama abipusiu 
solidarumu ir abipusiškumu; reiškia paramą naujam pasiūlymui dėl teisės akto, 
kuriuo būtų užtikrinama, kad energijos tiekimo sutrikimus galima įveikti valstybių 
narių solidarumo pagrindu; be to, mano, kad valstybės narės, apeliuojančios į 
solidarumą energijos tiekimo sutrikimų atveju, turi laikytis visų energetikos srities 
įgyvendinimo reikalavimų;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma

Pakeitimas 161
6a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją nuolat peržiūrint ES energetikos teisės aktus technologijų lygio 
atžvilgiu atnaujinti ir patvirtinti įvairius privalomus energijos vartojimo efektyvumo, 
energijos taupymo ir tausių formų energijos vartojimo tikslus ir siūlyti pakeitimus 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 162
6a dalis (nauja)

6a. prašo įgyvendinant programą „Pažangi energetika Europai“ įgytą patirtį perduoti 
valstybių narių energetikos departamentams, kad jie parodytų Komisijai, kaip ketina 
praktiškai plėtoti šias idėjas savo valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 163
6a dalis (nauja)

6a. prašo Komisiją iki 2007 m. pabaigos sukurti įgyvendinimo programą siekiant ES 
panaudoti inertiškus ir energiją gaminančius namus ir pastatus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Pakeitimas 164
6a dalis (nauja)

6a. ragina valstybių narių vyriausybes panaudoti ES Energijos efektyvumo veiksmų 
plane išdėstytas idėjas ir pažangiąją keleto pirmaujančių nacionalinių atvejų, pvz., 
Danijos, patirtį kaip pagrindą savo nacionaliniams energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių planams, kurie turi būti pateikti 2007 m. birželio mėn.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Pakeitimas 165
6b dalis (nauja)

6b. prašo Komisiją padėti formuoti reikiamus institucinius pajėgumus, kuriais būtų 
siekiama efektyvumo visais lygmenimis, t. y. tarptautiniu, ES, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos, panaudojant programą „Pažangi energetika Europai“ ir 
siekiant stiprinti esamas sistemas ir užtikrinti geresnį visų reikiamų subjektų 
koordinavimą; prašo įgyvendinant programą „Pažangi energetika Europai“, įgytą 



PE 378.878v01-00 52/125 AM\634125LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

patirtį perduoti valstybių narių energetikos departamentams, kad jie parodytų 
Komisijai, kaip ketina praktiškai plėtoti šias idėjas savo valstybėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Pakeitimas 166
6c dalis (nauja)

6c. džiaugiasi dėl Energijos efektyvumo veiksmų plano ir ragina ES Komisiją visais 
lygmenimis skirti pakankamai personalo paversti veiksmų plane siūlomas 
priemones konkrečiais veiksmais, ypač pagreitinti prietaisų, biuro įrangos ir 
pramoninių procesų technologijų rinkų transformaciją derinant esamoje Energiją 
vartojančių gaminių direktyvoje numatytas įgyvendinimo priemones, nuolatinį 
ženklinimo atnaujinimą ir pavyzdines ES viešųjų pirkimų iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Pakeitimas 167
6d dalis (nauja)

6d. primena, kad 40 proc. ES energijos suvartojama pastatuose ir kad esama didelių 
galimybių mažinti šį suvartojimą projektuojant naujus ir modernizuojant esamus 
pastatus; ragina Komisiją laiku persvarstyti esamą Pastatų direktyvą ir įtraukti 
mažesnius negu 1000 m² ploto pastatus; ragina Komisiją su atitinkamais subjektais 
koordinuoti ES pastatų iniciatyvą, kuria Europoje būtų mažinimas energijos 
poreikis, didinamas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas šiame sektoriuje, 
skatinamas centrinis šildymas ir aušinimas, kuriamos darbo vietos ir mažinama 
energijos stoka;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Pakeitimas 168
6e dalis (nauja)

6e. primena, kad bendras dabartinės tradicinės ES energetikos sistemos efektyvumas 
yra tik maždaug 30 proc. ir kad per ateinančius keletą metų pakeitus senas, 
neefektyvias jėgaines, to sektoriaus sistemos efektyvumas turėtų padidėti; tam 
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reikėtų ypač skatinti decentralizuotą jungtinę šildymo, energijos ir aušinimo 
gamybą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Pakeitimas 169
6f dalis (nauja)

6f. ragina ES ir jos institucijas rodyti gerą energijos vartojimo efektyvumo pavyzdį 
likusiai Sąjungos daliai gerinant energijos vartojimo efektyvumą jų pačių biurų 
pastatuose, įvedant tvarką, pagal kurią įsigyjant biuro reikmenis būtų perkama 
labiausiai energiją taupanti įranga, automobilių tarnyboje naudojant mažiausiai 
kuro suvartojančias transporto priemones, pakeičiant didelę kelionių Sąjungos 
viduje, susijusių su įvairių darbo grupių posėdžiais, dalį virtualiais posėdžiais 
(naudojant IRT technologijas ir pan.);

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Pakeitimas 170
7 dalis

7. pabrėžia, kad 80 proc. Europos piliečių gyvena dideliuose miestuose; todėl ragina 
Komisijos Pirmininką surengti 30 didžiausių ES miestų susitikimą ir išdėstyti 
lyginamosios analizės iniciatyvas, skirtas sumažinti energijos suvartojimą miestų 
teritorijose, derinamas su urbanistinio planavimo strategija; mano, kad tais atvejais, 
kai tai sumažintų išmetamą CO2 kiekį, reikia dėti rimtas pastangas, siekiant padidinti 
galią iš jungtinės šildymo, energijos ir aušinimo gamybos bei centrinio šildymo; be to, 
mano, kad reikia dėti rimtas pastangas siekiant padidinti ekologiškiausių transporto 
priemonių dalį; todėl prašo Komisijos pateikti strategiją apie tai, kaip tiesiogiai per 
ES biudžetą ar netiesiogiai per valstybių narių biudžetus arba EIB paskolas 
finansiškai padėti miestams, sukuriantiems ir įgyvendinantiems ilgalaikį planą 
siekiant šių tikslų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 171
7 dalis

7. ragina Komisijos Pirmininką surengti 30 didžiausių valstybių narių miestų susitikimą 
siekiant pasikeisti vietos energetikos politikos patirtimi ir išdėstyti lyginamosios 
analizės iniciatyvas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti 
energijos suvartojimą miestuose, mano, kad reikia dėti rimtas pastangas, siekiant 
padidinti galią iš jungtinės šildymo, energijos ir aušinimo gamybos bei centrinio 
šildymo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Giles Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika 
Niebler

Pakeitimas 172
7 dalis

7. ragina Komisijos Pirmininką surengti 30 didžiausių ES miestų susitikimą ir pasikeisti 
patirtimi dėl vietos energijos suvartojimo mažinimo projektų siekiant sumažinti 
energijos suvartojimą miestuose; mano, kad reikia dėti rimtas pastangas, siekiant 
padidinti galią iš jungtinės šildymo, energijos ir aušinimo gamybos bei centrinio 
šildymo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 173
7 dalis

7. ragina Komisijos Pirmininką surengti didžiausių ES pramoninių regionų atstovų
susitikimą ir pasikeisti patirtimi dėl regioninių ir vietos energijos suvartojimo 
mažinimo projektų siekiant sumažinti energijos suvartojimą miestuose; mano, kad 
reikia dėti rimtas pastangas, siekiant padidinti galią iš jungtinės šildymo, energijos ir 
aušinimo gamybos bei centrinio šildymo; mano, kad Komisija turėtų šiuo klausimu 
glaudžiai bendradarbiauti su Regionų komitetu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 174
7 dalis

7. ragina Komisijos Pirmininką surengti pagrindinių pramoninių ES regionų didelių 
aglomeracijų susitikimą siekiant sukurti lyginamosios analizės iniciatyvas, skirtas 
sumažinti energijos suvartojimą miestų teritorijose, derinamas su urbanistinio 
planavimo strategija; mano, kad reikia dėti rimtas pastangas, siekiant padidinti galią iš 
paskirstytų jungtinių šildymo, energijos ir aušinimo gamybos įrenginių, kad šie 
įrenginiai trumpuoju laikotarpiu padvigubintų elektros energijos gamybą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Pakeitimas 175
7 dalis

7. ragina Komisijos Pirmininką surengti didelių ES miestų susitikimą ir išdėstyti 
lyginamosios analizės iniciatyvas, skirtas sumažinti energijos suvartojimą miestų 
teritorijose, derinamas su urbanistinio planavimo strategija; mano, kad reikia dėti 
rimtas pastangas, siekiant padidinti galią iš jungtinės šildymo, energijos ir aušinimo 
gamybos bei centrinio šildymo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma

Pakeitimas 176
7 dalis

7. ragina Komisijos Pirmininką surengti 30 didžiausių ES miestų susitikimą ir išdėstyti 
lyginamosios analizės iniciatyvas, skirtas sumažinti energijos suvartojimą miestų 
teritorijose, derinamas su urbanistinio planavimo ir būsto strategija; mano, kad reikia 
dėti rimtas pastangas, siekiant padidinti galią iš jungtinės šildymo, energijos ir 
aušinimo gamybos bei centrinio šildymo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 177
7 dalis

7. ragina Komisijos Pirmininką surengti 30 didžiausių ES miestų susitikimą ir išdėstyti 
lyginamosios analizės iniciatyvas, skirtas sumažinti energijos suvartojimą miestų 
teritorijose, derinamas su urbanistinio planavimo strategija; mano, kad reikia dėti 
rimtas pastangas, siekiant padidinti galią iš jungtinės šildymo, energijos ir aušinimo 
gamybos bei centrinio šildymo; atkreipia dėmesį į didelį pirminės energijos poreikį ir 
dideles energijos taupymo galimybes pastatų šildymo srityje ir atitinkamai 
džiaugiasi, kad Komisijos narys A. Piebalgs paskelbė ketinimą iki 2006 m. pabaigos 
pateikti pasiūlymą dėl direktyvos, reguliuojančios ekologiškas šildymo sistemas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 178
7a dalis (nauja)

7a. ragina ES institucijas ir vyriausybes visų lygmenų pastatuose rodyti pavyzdį ir 
pasiekti anglies dvideginio požiūriu neutralų statusą, jeigu įmanoma, iki 2012 m., o 
vietos institucijų atveju – iki 2015 m.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Pakeitimas 179
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją ištirti, kaip būtų galima toliau skatinti esamas mažai energijos 
naudojančias technologijas siekiant išsamiai pasinaudoti geriausia turima 
technologija, ypač jungtine šildymo, energijos ir aušinimo gamyba, centriniu 
šildymu ir pažangiu matavimu ne tik daug energijos vartojančiose pramonės šakose, 
bet ir pastatų, namų ūkių ir transporto sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 180
7a dalis (nauja)

7a. tikisi, kad žaliojoje knygoje minimas Atsinaujinančios energijos planas bus 
ambicingas, jame bus nustatyti privalomi kiekybiniai tikslai visoms valstybėms 
narėms, bus numatytos rinka grindžiamos iniciatyvos, pabrėžiami moksliniai tyrimai 
ir įtraukta metinės siekiamų tikslų peržiūros sistema;

Or. el

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Pakeitimas 181
7b dalis (nauja)

7b. pabrėžia sąnaudų požiūriu efektyvią, švarią energiją, regioninės priklausomybės ir 
importo mažinimo naudą, teikiamą plačiau naudojant jungtinę šildymo, energijos ir 
aušinimo gamybą iš perteklinės gaminant elektrą gaunamos šilumos, o ne 
importuojant pirminį kurą – dujas ir naftą; priduria, kad šios technologijos yra 
labai daug žadančios, jeigu bus pradėta naudoti daugiau biomasės ir biokuro, ir 
pabrėžia, kad centrinis šildymas teikia infrastruktūrą ir būsimiesiems 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 182
7b dalis (nauja)

7b. ragina Komisiją vėliausiai iki 2007 m. pavasario pateikti įgyvendinimo priemones, 
susijusias su energiją taupančiais produktais pagal 2005 m. liepos 6 d. Europos 
bendrijos ir Tarybos Direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo 
reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą (EUP direktyvą)1;

Or. el

  
1 OL L 191, 2005 7 22, p. 29.
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 183
7c dalis (nauja)

7c. primena, kad pastatuose suvartojama 40 proc. ES energijos; siūlo taikyti dabartinę 
Pastatų direktyvą visiems pastatams; šiuo požiūriu prašo Komisiją apsvarstyti 
galimybę įvesti Europos lygmens „baltojo sertifikato“ energijos vartojimo 
efektyvumo schemą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Pakeitimas 184
8 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 185
8 dalis

8. prašo Komisijos remti pramonės planus plėtoti ir laipniškai įvesti pažangų matavimą 
ir apmokestinimą atsižvelgiant į šio proceso sąnaudas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Lerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Pakeitimas 186
8 dalis

8. prašo Komisijos toliau tyrinėti galimybes įvesti pažangų matavimą ir apmokestinimą 
ir ragina Komisiją atlikti išsamią šios priemonės, ypač galutinio vartojimo pokyčių, 
sąnaudų ir naudos analizę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 187
8 dalis

8. prašo Komisijos toliau tyrinėti galimybes įvesti pažangų matavimą ir apmokestinimą 
ir ragina Komisiją atlikti išsamią šios priemonės, ypač galutinio vartojimo pokyčių, 
sąnaudų ir naudos analizę;

Or. en

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 188
8 dalis

8. prašo Komisijos toliau tyrinėti galimybes įvesti pažangų matavimą ir apmokestinimą 
ir ragina Komisiją atlikti išsamią šios priemonės, ypač galutinio vartojimo pokyčių, 
sąnaudų ir naudos analizę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 189
8 dalis

8. prašo Komisijos skatinti pramoninį pažangaus matavimo ir apmokestinimo 
plėtojimo procesą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 190
8 dalis

8. prašo Komisijos skatinti pramoninį pažangaus matavimo ir apmokestinimo 
plėtojimo procesą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Aldo Patriciello

Pakeitimas 191
8 dalis

8. prašo Komisijos toliau tyrinėti pažangų matavimą ir apmokestinimą bei skatinti 
pažangią nuotoliniu būdu valdomą matavimo sistemą (AMM);

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 192
8 dalis

8. prašo Komisijos toliau tyrinėti pažangų matavimą ir apmokestinimą bei skatinti 
pažangią nuotoliniu būdu valdomą matavimo sistemą (AMM);

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 193
8 dalis

8. prašo Komisijos toliau tyrinėti pažangų matavimą ir apmokestinimą bei skatinti 
pažangią nuotoliniu būdu valdomą matavimo sistemą (AMM);

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisa Ferreira

Pakeitimas 194
8a dalis (nauja)

8a. mano, kad didinant energijos vartojimo efektyvumą didelį vaidmenį atlieka 
apmokestinimas; yra įsitikinęs, kad reikėtų dėti pastangas siekiant padaryti valstybių 
narių nacionalines mokesčių sistemas palankias energiją taupančiai praktikai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 195
8a dalis (nauja)

8a. atkreipia Komisijos dėmesį, kad ES struktūrinius fondus, ypač naujosiose valstybėse 
narėse, reikia panaudoti didelio masto pastatų šiluminei izoliacijai modernizuoti –
tai padės žymiai sumažinti energijos suvartojimą ir išmetamą CO2 kiekį;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro ir Herbert Reul

Pakeitimas 196
9 dalis

9. pritaria perėjimui prie efektyviausiai energiją naudojančių ir neteršiančių transporto 
rūšių, kuris žymia dalimi turėtų būti pasiekiamas teisėkūra ir fiskalinėmis 
skatinamosiomis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Pakeitimas 197
9 dalis

9. ragina patvirtinti išsamią ES transporto sektoriaus strategiją, skirtą laipsniškai 
pereiti nuo iškastinio kuro prie ekologiškų, tausių transporto energijos rūšių; 
pritaria perėjimui prie efektyviausiai energiją naudojančių ir neteršiančių transporto 
rūšių, kuris žymia dalimi turėtų būti pasiekiamas teisėkūra ir fiskalinėmis 
skatinamosiomis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu, įskaitant saistančių teisės aktų 
įgyvendinimą automobilių pramonėje ir kuo ankstesnį EUROVINJETĖS 
persvarstymą; be to, rekomenduoja, kad būtų sukurta strategija, leidžianti sumažinti 
aviacijos sektoriuje ir laivų išmetamus teršalus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 198
9 dalis

9. ragina patvirtinti išsamią ES transporto sektoriaus strategiją, skirtą laipsniškai 
pereiti nuo iškastinio kuro prie ekologiškų, tausių transporto energijos rūšių; ragina 
ES teikti pasiūlymus derinti energijos suvartojimo automobiliuose apmokestinimą 
siekiant mažinti CO2 emisijas; pritaria perėjimui prie efektyviausiai energiją 
naudojančių ir neteršiančių transporto rūšių, kuris žymia dalimi turėtų būti 
pasiekiamas teisėkūra ir fiskalinėmis skatinamosiomis priemonėmis nacionaliniu 
lygmeniu, įskaitant saistančių teisės aktų įgyvendinimą automobilių pramonėje; 
ragina greitai sukurti mažai anglies junginių išmetančius ir mažai energijos 
vartojančius automobilius; be to, rekomenduoja, kad būtų sukurta strategija, 
leidžianti sumažinti aviacijos sektoriuje ir laivų išmetamus teršalus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 199
9 dalis

9. pritaria perėjimui prie efektyviausiai energiją naudojančių ir neteršiančių transporto 
rūšių, kuris žymia dalimi turėtų būti pasiekiamas teisėkūra ir fiskalinėmis 
skatinamosiomis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu, įskaitant saistančių teisės aktų 
įgyvendinimą automobilių pramonėje, hibridinių ir visiškai elektrinių transporto 
priemonių skatinimą skverbtis į rinką; be to, rekomenduoja, kad būtų sukurta 
strategija, leidžianti sumažinti aviacijos sektoriuje ir laivų išmetamus teršalus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 200
9 dalis

9. pritaria perėjimui prie efektyviausiai energiją naudojančių ir neteršiančių transporto 
rūšių, kuris žymia dalimi turėtų būti pasiekiamas teisėkūra ir fiskalinėmis 
skatinamosiomis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu, įskaitant saistančių teisės aktų 
įgyvendinimą automobilių pramonėje, hibridinių ir visiškai elektrinių transporto 
priemonių skatinimą skverbtis į rinką; be to, rekomenduoja, kad būtų sukurta 
strategija, leidžianti sumažinti aviacijos sektoriuje ir laivų išmetamus teršalus;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis ir Anne Laperrouze

Pakeitimas 201
9 dalis

9. pritaria perėjimui prie efektyviausiai energiją naudojančių ir neteršiančių transporto 
rūšių, kuris žymia dalimi turėtų būti pasiekiamas teisėkūra (išbraukta), įskaitant 
saistančių teisės aktų įgyvendinimą automobilių pramonėje; be to, rekomenduoja, kad 
būtų sukurta strategija, leidžianti sumažinti aviacijos sektoriuje ir laivų išmetamus 
teršalus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Pakeitimas 202
9 dalis

9. pritaria perėjimui prie efektyviausiai energiją naudojančių ir neteršiančių transporto 
rūšių, kuris žymia dalimi turėtų būti pasiekiamas teisėkūra ir fiskalinėmis 
skatinamosiomis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu, įskaitant saistančių teisės aktų 
įgyvendinimą automobilių pramonėje; rekomenduoja parengti priemones, 
skatinančias naudoti viešąjį transportą valstybėse narėse; be to, rekomenduoja, kad 
būtų sukurta strategija, leidžianti sumažinti aviacijos sektoriuje ir laivų išmetamus 
teršalus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 203
9 dalis

9. pritaria perėjimui prie efektyviausiai energiją naudojančių ir neteršiančių transporto 
rūšių, kuris žymia dalimi turėtų būti pasiekiamas teisėkūra ir fiskalinėmis 
skatinamosiomis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu, įskaitant saistančių teisės aktų 
įgyvendinimą automobilių pramonėje; be to, rekomenduoja, kad būtų sukurta 
strategija, leidžianti sumažinti aviacijos sektoriuje ir laivų išmetamus teršalus; ragina 
imtis veiksmingų priemonių perkelti prekių gabenimą iš kelių į geležinkelius;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 204
9a dalis (nauja)

9a. teigiamai vertina priemonės, galinčios užtikrinti greitą solidarumą ir pagalbą 
valstybei narei, susiduriančiai su sunkumais dėl infrastruktūros apgadinimo, 
įvedimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 205
9a dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją ir valstybes nares patvirtinti praktines priemones, gerinančias mažų 
ir vidutinių įmonių energijos vartojimo efektyvumą; tai, pvz., yra priemonės, 
didinančios sąmoningumą, ir veiksmai, skirti užtikrinti lengviau prieinamą 
finansavimą, įskaitant finansavimą iš struktūrinių fondų, ERPB ir EIB, kad šios 
įmonės galėtų investuoti į energijos vartojimo mažinimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisa Ferreira

Pakeitimas 206
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad miestų transporto sistemos energetinis įvertinimas, susijęs su transporto 
rūšių pasirinkimu ir jų sąsajomis, turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į struktūrinius 
fondus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 207
9a dalis (nauja)

9a. ragina valstybes nares ir Komisiją Europos Sąjungoje pagerinti energijos tiekimo 
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saugumą sumažinant energijos poreikį. Šia strategija skatinama naudoti vietos 
energijos tiekėjus, dėl mokslinių tyrimų ir plėtros efektyviau panaudoti energiją iš 
dabartinių šaltinių, įvairinti išorinius energijos tiekimo šaltinius ir sukurti išorinę 
energetikos politiką, kurią taikydama ES galėtų daryti įtaką kolektyvinėse derybose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 208
9a dalis (nauja)

9a. tikisi, kad trečiosiose šalyse bus skatinamas didesnis energijos vartojimo 
efektyvumas, ir pritaria Komisijos pasiūlymui siekti patvirtinti tarptautinį susitarimą 
dėl energijos vartojimo efektyvumo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 209
9a dalis (nauja)

9a. visiškai pritaria Komisijos ketinimui įvesti žibalo mokesčius ir reikalauja tai daryti 
nedelsiant – taikyti mokestį visiems nacionaliniams skrydžiams ir skrydžiams ES 
viduje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Pakeitimas 210
9a dalis (nauja)

9a. laikosi požiūrio, kad gairių nustatymo sistema, dėl kurios buvo susitarta direktyvoje 
siekiant galutinio energijos vartojimo efektyvumo, yra ekonominiu požiūriu 
racionali, nebiurokratinė ir veiksminga priemonė padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą, ir siūlo daugiau naudoti šią sistemą kituose energijos sektoriuose; 
prašo Komisijos stengtis paspartinti bendrų ES lygmens gairių nustatymą visose 
reikiamose srityse remiantis sektoriniais energijos vartojimo efektyvumo rodikliais 
pagal Direktyvos dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių 
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paslaugų (2006/32/EB) 16 straipsnį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 211
9b dalis (nauja)

9b. ragina Komisiją pateikti gaires dėl 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir 
energetinių paslaugų įgyvendinimo1; šios gairės visų pirma turėtų apimti energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planus, sutaupymo matavimą ir dokumentavimą ir 
finansines priemones, skirtas įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonėms;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 212
10 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisa Ferreira

Pakeitimas 213
10 dalis

10. džiaugiasi dėl Komisijos žaliosios knygos – Europos Sąjungos tausios, 
konkurencingos ir saugios energetikos strategijos, ypač kad siūloma sukurti 
Europos energetikos reguliavimo instituciją ir daugiausia dėmesio skirti energijos 
šaltinių deriniui įvairinti;

Or. en

  
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 64.
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Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 214
10 dalis

10. mano, kad įvairesnių energijos šaltinių ir transporto maršrutų naudojimas padės 
užtikrinti tiekimo patikimumą ir kad šiuo atžvilgiu bus labai svarbi tvarka, kuria 
įvairinami tiekimo šaltiniai ir liberalizuojama rinka;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 215
10 dalis

10. mano, kad įvairesnių energijos šaltinių naudojimas turi pagrindinę reikšmę 
užtikrinant tiekimo patikimumą, ypač tais atvejais, kai realus energijos šaltinių 
derinys yra rinkos veikimo rezultatas; tačiau pripažįsta, kad sprendimai dėl 
energijos derinio vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį tiekimo patikimumui 
kitose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicolaos Vakalis, Gunnar Hökmark

Pakeitimas 216
10 dalis

10. mano, kad įvairesnių energijos šaltinių naudojimas padės užtikrinti tiekimo 
patikimumą; tačiau pripažįsta, kad sprendimai dėl energijos derinio vienoje 
valstybėje narėje gali daryti poveikį tiekimo patikimumui kitose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 217
10 dalis

10. mano, kad siekiant įvairesnių energijos šaltinių būtina taupyti energiją ir panaudoti 
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atsinaujinančius energijos šaltinius; tai gali padėti užtikrinti tiekimo patikimumą ir 
sumažinti didėjančią tarptautinę įtampą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole 
Fontaine, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Lerzy Buzek,  Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 218
10 dalis

10. mano, kad įvairesnių, ypač vietinių, energijos šaltinių naudojimas padės užtikrinti 
tiekimo patikimumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 219
10 dalis

10. mano, kad įvairesnių atsinaujinančių energijos šaltinių, pvz., vėjo ir saulės energijos,
naudojimas padės užtikrinti tiekimo patikimumą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Herbert Reul

Pakeitimas 220
10 dalis

10. mano, kad įvairesnių energijos šaltinių naudojimas padės užtikrinti tiekimo 
patikimumą. Pagrindinė pozicija yra pasinaudoti visomis energijos tiekimo 
galimybėmis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 221
10 dalis

10. mano, kad įvairesnių, ypač geografinės buvimo vietos prasme, energijos šaltinių 
naudojimas padės užtikrinti tiekimo patikimumą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 222
10 dalis

10. mano, kad energijos gamybos decentralizavimas padės užtikrinti tiekimo patikimumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jerzy Buzek

Pakeitimas 223
10 dalis

10. mano, kad įvairesnių energijos šaltinių ir perdavimo tinklų naudojimas padės 
užtikrinti tiekimo patikimumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Aldo Patriciello

Pakeitimas 224
10 dalis

10. mano, kad įvairesnių energijos šaltinių naudojimas padės užtikrinti tiekimo 
patikimumą; teigiamai vertina priemonės, galinčios užtikrinti greitą solidarumą ir 
pagalbą šaliai, susiduriančiai su sunkumais dėl infrastruktūros apgadinimo, 
įvedimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 225
10a dalis (nauja)

10a. mano, kad gyvybiškai svarbu Europos energetikos strategiją grįsti didžiausiu 
įmanomu subsidiarumu ir kad sprendimai dėl energijos šaltinių derinio turėtų likti 
ES valstybių narių prerogatyva;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 226
10a dalis (nauja)

10a. džiaugiasi dėl 2006 m. liepos mėn. oficialaus TREN GD didelio efektyvumo ir 
didelės atsinaujinančių energijos šaltinių dalies scenarijaus ir ITRE užsakyto ir tam 
pačiam komitetui spalio 9 d. pateikto tyrimo dėl tiekimo saugumo; todėl ragina 
Komisiją, 2007 m. sausio mėn., kaip planuota, peržiūrint energetikos padėtį, 
pagrindu laikyti abu scenarijus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma

Pakeitimas 227
10a dalis (nauja)

10a. prašo Komisiją ir valstybes nares atsižvelgiant į trumpalaikes ir vidutinio laikotarpio 
sąnaudas teikti prioritetą energijoms formoms, mažinančioms būtinybę naudoti 
importuojamą kurą, ypač  iškastinį, palankioms aplinkai, tausioms ir dėl gamybos 
decentralizavimo bei kitų priežasčių mažinančioms nuolatinio tiekimo sutrikimų 
riziką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 228
10a dalis (nauja)

10a. teigiamai vertina priemonės, galinčios užtikrinti greitą solidarumą ir pagalbą 
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šalims, susiduriančioms su sunkumais dėl infrastruktūros apgadinimo, įvedimą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 229
10a dalis (nauja)

10a. mano, kad būtina sumažinti Europos Sąjungos priklausomybę nuo importuotos 
naftos, skirti išteklių investicijoms į Europos ekonomiką ir jos piliečius; mano, kad 
šiuo atžvilgiu būtina skatinti investicijas į švarias ir saugias technologijas ir į 
energijos vartojimo efektyvumą ir taip sukurti naujų kvalifikuoto darbo galimybių;

Or. it

Pakeitimą pateikė Nicole Fontaine, Herbert Reul ir Dominique Vlasto

Pakeitimas 230
10a dalis (nauja)

10a. ragina Komisijos Pirmininką įgyvendinti planą kas savaitę paskelbti Europos naftos 
ir naftos produktų biržų, importo ir eksporto duomenis, suskirstytus pagal produkto 
tipą (žaliavinė nafta, nafta, dyzelinas, mazutas, kiti produktai); mano, kad šie 
duomenys (kurie turėtų būti vieši, kaip yra Jungtinėse Valstijose) suteiktų aiškesnį 
vaizdą apie spaudimą pasaulio rinkai ir aiškų vaizdą apie Europos vartojimą, 
sumažintų operatorių blaškymąsi pagal Amerikos biržas ir taip padėtų bent iš dalies 
stabilizuoti naftos kainas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 231
10a dalis (nauja)

10a. ragina Komisiją surengti skaidrią ir objektyvią diskusiją dėl būsimo energijos 
šaltinių derinio; čia turėtų būti atsižvelgiama į visų formų energijos privalumus ir 
trūkumus, įskaitant ekonomines ir ekologines sąnaudas ir padarinius;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 232
10b dalis (nauja)

10b. ragina Komisiją iki 2008 m. pabaigos užbaigti naująją ES energetikos ir transporto 
modeliavimo priemonę; toks „nuo atskiro prie bendro“ modelis turėtų būti 
plėtojamas glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos tarnybomis, TEA ir valstybių 
narių vyriausybėmis ir skirtas integruoti visus statistinius Europos energetikos ir 
transporto duomenis; modelis pakeistų daugelį įvairiose Komisijos tarnybose 
šiandien taikomų modelių ir suderintų energetikos statistiką visoje Europoje; 
modelis turėtų priklausyti viešajai sričiai, kad, kaip dabar yra JAV, jį galėtų pagal 
pareikalavimą panaudoti įvairūs suinteresuoti subjektai, kurdami įvairius ES 
energetikos ateities scenarijus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Esko Seppänen

Pakeitimas 233
11 dalis

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 234
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią aiškią 
aplinką investicijoms. Ši programa turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m. ir
bendri orientaciniai sektoriaus tikslai atsinaujinančios energijos srityje, leidžiantieji 
2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. dalį, o 2040 m. – 50 proc. dalį; 
ragina Komisiją nustatyti ambicingus, bet realistiškus tikslus, kad labai mažai CO2 
išmetančios arba CO2 atžvilgiu neutralios technologijos iki 2020 m. ES teiktų 
60 proc. reikiamos energijos, ir taip remti Europos tiekimo tikslų aplinką ir 
saugumą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Pakeitimas 235
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau 
kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m.; (išbraukta) ragina Komisiją nustatyti 
ambicingus, bet realistiškus tikslus, kad labai mažai CO2 išmetančios arba CO2 
atžvilgiu neutralios technologijos iki 2020 m. ES teiktų 60 proc. reikiamos energijos, 
ir taip remti Europos tiekimo tikslų aplinką ir saugumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Pakeitimas 236
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią reikiamą 
aplinką investicijoms. Ši programa turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m. ir
bendri orientaciniai sektoriaus tikslai atsinaujinančios energijos srityje, leidžiantieji 
2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 20 proc. dalį (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 237
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią reikiamą 
aplinką investicijoms. Ši programa turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m. ir
bendri orientaciniai sektoriaus tikslai atsinaujinančios energijos srityje, leidžiantieji 
2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 20 proc. dalį (išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 238
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo (išbraukta) 
20 proc. pagerėjimas 2020 m., investicijoms į atsinaujinančią energiją palanki 
veiklos aplinka ir iš anksto žinoma CO2 kaina; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 239
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią aiškią 
aplinką investicijoms. Ši programa turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m. ir
bendri orientaciniai sektoriaus tikslai atsinaujinančios energijos srityje, leidžiantieji 
2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. dalį, o 2040 m. – 50 proc. dalį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 240
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti 30 proc. CO2 sumažinimo ES tikslą iki 2020 m. ir 80 proc. tikslą iki 
2050 m., ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau kaip 
20 proc. pagerėjimas 2020 m. ir privalomi sektoriaus tikslai atsinaujinančios energijos 
srityje, leidžiantieji 2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. dalį; 
tolesniuose tiksluose numato, kad turėtų būti nustatyti preliminarūs atsinaujinančios 
energijos tikslai 2040 m. pasiekti 50 proc. dalį; be to, pritaria, kad iki 2020 m. būtų 
30 proc. sumažintas transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 241
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau 
kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m. ir privalomi sektoriaus tikslai atsinaujinančios 
energijos srityje, leidžiantieji 2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 20 proc.
dalį (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 242
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau 
kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m., privalomi sektoriaus tikslai atsinaujinančios 
energijos srityje, leidžiantieji 2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 20 proc. 
dalį, ir labiau prognozuojama CO2 kaina; (išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 243
11 dalis

11. siekdamas padidinti energijos šaltinių įvairinimą, siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę 
stabilios politikos programą, suteikiančią rinkos dalyviams aiškias gaires (išbraukta)
kur (išbraukta) investuoti; mano, kad ši programa turėtų apimti (išbraukta)
privalomus sektoriaus tikslus atsinaujinančios energijos srityje, leidžiančius 2020 m. 
pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. dalį, ir iš anksto žinomą CO2 kainą; 
tolesniuose tiksluose numato, kad turėtų būti nustatyti preliminarūs atsinaujinančios 
energijos tikslai 2040 m. pasiekti 50 proc. dalį; prašo Komisijos pateikti pasiūlymą 
dėl suderintų paramos planų sistemos, kuri būtų taikoma atsinaujinančiai energijai 
kaip atsinaujinančios energijos plano dalis;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 244
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti 2020 m. ir 2050 m. ES CO2 mažinimo tikslus, ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m. ir
privalomi sektoriaus tikslai atsinaujinančios energijos srityje, leidžiantieji 2020 m. 
pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. dalį; tolesniuose tiksluose numato, kad 
turėtų būti nustatyti preliminarūs atsinaujinančios energijos tikslai 2040 m. pasiekti 
50 proc. dalį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 245
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią reikiamą 
palankią aplinką investicijoms. Ši programa apims ES energijos vartojimo 
efektyvumo gerinimo tikslus, kuriuos parodys ne mažiau kaip 20 proc. pagerėjimas 
2020 m., bendri orientaciniai (išbraukta) sektoriaus tikslai atsinaujinančios energijos 
srityje, leidžiantieji 2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. dalį; 
tolesniuose tiksluose numato, kad turėtų būti nustatytas preliminarus atsinaujinančios 
energijos tikslas 2040 m. pasiekti 50 proc. dalį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 246
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau 
kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m., privalomi sektoriaus tikslai atsinaujinančios 
energijos srityje, leidžiantieji 2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. 
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dalį ir iš anksto žinoma CO2 kaina; tolesniuose tiksluose numato, kad Tarybos ir 
Komisijos lygmeniu turėtų būti atspindima, kaip būtų galima iki 2040 m. pasiekti
50 proc. atsinaujinančios energijos dalį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 247
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau 
kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m., privalomi sektoriaus tikslai atsinaujinančios 
energijos srityje, leidžiantieji 2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. 
dalį ir iš anksto žinoma CO2 kaina; tolesniuose tiksluose numato, kad turėtų būti 
nustatyti preliminarūs atsinaujinančios energijos tikslai 2040 m. pasiekti gerokai 
daugiau negu 50 proc. dalį;

Or. de

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 248
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau 
kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m., privalomi sektoriaus tikslai atsinaujinančios 
energijos srityje, leidžiantieji 2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. 
dalį ir iš anksto žinoma CO2 kaina; tolesniuose tiksluose numato, kad turėtų būti 
nustatyti privalomi atsinaujinančios energijos tikslai 2040 m. pasiekti 50 proc. dalį;

Or. it

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 249
11 dalis

11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 
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investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau 
kaip 20 proc. pagerėjimas 2020 m., orientaciniai sektoriaus tikslai atsinaujinančios 
energijos srityje, leidžiantieji 2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. 
dalį ir iš anksto žinoma CO2 kaina; tolesniuose tiksluose numato, kad turėtų būti 
nustatyti preliminarūs atsinaujinančios energijos tikslai 2040 m. pasiekti 50 proc. dalį;

Or. it

Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 250
11a dalis (nauja)

11a. pabrėžia, kad poreikis pakeisti dabartinę energijos gamybą yra ne našta, o galimybė. 
Naudojant saulės, vėjo, biomasės, vandens arba geoterminę ir kitų rūšių energiją 
bus lengviau įvykdyti Kiote ir pagal JT bendrąją klimato kaitos konvenciją 
prisiimtus įsipareigojimus Europoje stiprinti naujoves, kurti darbo vietas ir didinti 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 251
11a dalis (nauja)

11a. ragina Komisiją persvarstyti ES teisės aktus siekiant, kad būtų galima dar 
intensyviau panaudoti vietos energijos šaltinius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 252
11a dalis (nauja)

11a. ragina Komisiją persvarstyti ES teisės aktus siekiant, kad būtų galima dar 
intensyviau panaudoti vietos energijos šaltinius;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 253
11b dalis (nauja)

11b. pabrėžia, kad išsamios ES atsinaujinančios energijos strategijos pagrindu reikia 
imtis priemonių šildymo ir aušinimo sektoriuje. Norint iki 2010 m. pasiekti 12 proc. 
atsinaujinančios energijos dalį, Europai būtina tvirtesnė ir dinamiškesnė skverbtis į 
šildymo ir aušinimo rinką. Todėl Parlamentas džiaugiasi Komisijos pažadu pateikti 
pasiūlymą dėl atitinkamos šildymo ir aušinimo atsinaujinančia energija direktyvos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 254
12 dalis

12. pažymi, kad netikslinga kurti naujas institucijas Europos Sąjungos lygmeniu, jei 
dubliuojasi jų kompetencija ir sukuriama nauja biurokratija arba kai uždavinius 
gali atlikti valstybių narių institucijos ar jau esami tinklai; todėl ragina Komisiją 
panaudoti tobulinimo galimybes;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 255
12 dalis

12. pritaria, kad reikia rengti Strateginę energetikos apžvalgą (SEA) ir kad SEA 
kompetencija turėtų apimti problemų, su kuriomis susiduriama ES energetikos 
sektoriuje, strateginę analizę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 256
12 dalis

12. pritaria, kad reikia rengti Strateginę energetikos apžvalgą (SEA), papildančią siūlomos 
Europos energijos tiekimo stebėjimo tarnybos darbą, kuri neturėtų būti 
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nepriklausomas organas, ir kad SEA kompetencija turėtų apimti problemų strateginę 
analizę, ES veiksmų apimtį ir kryptį neapribodama valstybių narių galimybių 
pasirinkti energijos šaltinius ir jų panaudojimo technologijas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 257
12 dalis

12. pritaria, kad reikia rengti Strateginę energetikos apžvalgą (SEA), papildančią siūlomos 
Europos energijos tiekimo stebėjimo tarnybos darbą, kuri neturėtų būti 
nepriklausomas organas. SEA kompetencija turėtų apimti (išbraukta) strateginę
(išbraukta) ES energetikos sektoriaus analizę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 258
12 dalis

12. pritaria, kad reikia rengti Strateginę energetikos apžvalgą (SEA), papildančią siūlomos 
Europos energijos tiekimo stebėjimo tarnybos darbą, kuri neturėtų būti 
nepriklausomas organas. SEA kompetencija turėtų apimti (išbraukta) strateginę
(išbraukta) ES energetikos sektoriaus analizę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 259
12 dalis

12. pritaria, kad reikia rengti Strateginę energetikos apžvalgą (SEA), papildančią siūlomos 
Europos energijos tiekimo stebėjimo tarnybos darbą, kuri neturėtų būti 
nepriklausomas organas, ir kad SEA kompetencija turėtų apimti problemų, su 
kuriomis susiduriama ES energetikos sektoriuje, įskaitant išorinius aspektus, 
strateginę analizę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 260
13 dalis

13. skatina Komisiją naudoti SEA, siekiant (išbraukta) analizuoti skirtingų politikos 
nuomonių apie aplinką, tiekimo patikimumą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą 
kompromisus ir tokiu būdu numatyti rizikos sumažinimą; prašo Komisijos atlikti 
išsamų visų energijos išteklių subsidijų (išbraukta) tyrimą, įskaitant išorės išlaidų 
įtraukimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 261
13 dalis

13. skatina Komisiją naudoti SEA, siekiant (išbraukta) analizuoti skirtingų politikos 
nuomonių apie aplinką, tiekimo patikimumą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą
kompromisus ir tokiu būdu numatyti rizikos sumažinimą; prašo Komisijos atlikti 
išsamų subsidijų ir visų energijos išteklių savikainos tyrimą, įskaitant išorės išlaidų 
įtraukimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 262
13 dalis

13. skatina Komisiją naudoti SEA, siekiant sukurti formulę, leidžiančią valstybėms 
narėms analizuoti skirtingų politikos nuomonių apie aplinką, tiekimo patikimumą, 
konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą kompromisus ir tokiu būdu sumažinti riziką; 
teigiamai vertina Komisijos pastangas atlikti išsamų subsidijų ir visų energijos 
išteklių savikainos tyrimą, įskaitant išorės išlaidų, numatytų Strateginėje energetikos 
apžvalgoje, įtraukimą; siekdamas didinti visuomenės sąmoningumą, prašo tą tyrimą 
paskelbti;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 263
13 dalis

13. skatina Komisiją naudoti SEA, siekiant sukurti formulę, leidžiančią valstybėms 
narėms analizuoti skirtingų politikos nuomonių apie aplinką, tiekimo patikimumą 
(išbraukta) ir darbo vietų kūrimą kompromisus ir tokiu būdu sumažinti riziką; ragina 
Komisiją atlikti išsamų subsidijų ir visų energijos išteklių savikainos tyrimą, įskaitant 
išorės išlaidų ir ilgalaikių tiesioginių ir netiesioginių padarinių aplinkai įtraukimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 264
13 dalis

13. skatina Komisiją naudoti SEA, siekiant sukurti formulę, leidžiančią valstybėms 
narėms analizuoti skirtingų politikos nuomonių apie aplinką, tiekimo patikimumą, 
konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą kompromisus ir tokiu būdu sumažinti riziką; 
ragina Komisiją atlikti išsamų subsidijų ir visų energijos išteklių savikainos tyrimą, 
įskaitant išorės išlaidų įtraukimą, (išbraukta) taikant gyvavimo ciklo principą ir „nuo 
šaltinio iki automobilio rato“ metodą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 265
13a dalis (nauja)

13a. strateginė energetikos apžvalga taip pat turėtų apimti prekybos klausimus, t. y. joje 
turėtų būti analizuojamas tarptautinio bendradarbiavimo ir jau pasirašytų ar 
planuojamų pasirašyti sutarčių poveikis ir vertinamas verslo, nacionalinių ir ES 
vykdomų politikos priemonių nuoseklumas;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 266
13a dalis (nauja)

13a. prašo Komisijos ištirti sveikatą ir mokymo saugumą energetikos sektoriuje, kiek 
įmanoma padidinti jame užimtumo galimybes ir ypač apmąstyti, kokių įgūdžių 
reikia inžinerijos sektoriuje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Avril Doyle, András Gyürk, Giles Chichester, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Lerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 267
13a dalis (nauja)

13a. primena, kad nafta yra svarbiausias pirminis ES energijos šaltinis, kurio atžvilgiu 
ES beveik visiškai priklauso nuo importo; apgailestauja, kad Komisijos žaliojoje 
knygoje tam skiriama nepakankamai dėmesio; ragina Komisiją ir valstybes nares 
atsižvelgti į poreikį mažinti naftos vartojimą, priklausomybę nuo importo ir 
išmetamą CO2 kiekį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 268
13a dalis (nauja)

13a. mano, kad branduolinė energija dėl neišspręstos galutinio saugojimo problemos ir 
didelės nelaimių rizikos, kurios negalima atmesti, gali sukelti nenumatytų 
ekonominių ir ekologinių sąnaudų ir todėl tausios energijos tiekimo patikimumo 
prasme yra netinkama;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 269
13b dalis (nauja)

13b. ragina valstybes nares negrįžti prie jau priimtų sprendimų, ar nustoti eksploatuoti 
branduolinę energiją, ar pratęsti branduolinių elektrinių eksploatacijos laiką; 
ragina jas toliau mažinti šių elektrinių eksploatacijos laiką ir taip užtikrinti, kad 
branduolinės energijos būtų galima kuo anksčiau atsisakyti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 270
14 dalis

14. reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą požiūrį į biodegalų gamybą, paskirstymą 
ir vartojimą, ypač degalų, naudojamų transporte (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė >Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 271
14 dalis

14. tikisi, kad Europos lygmens biomasės naudojimo tikslas bus nustatytas pagal sutartą 
ES tikslą iki 2020 m. 25 proc. energijos vartoti iš atsinaujinančių šaltinių; 
reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą požiūrį į biodegalų gamybą, paskirstymą 
ir vartojimą, ypač degalų, naudojamų transporte, išsamiai atsižvelgdama į privalomą 
ir išsamią sertifikatų sistemą, kurią Komisija pristatys vėliau ir kurią diegiant visais 
etapais būtų sudarytos sąlygos tvariai biokuro gamybai, įskaitant auginimo ir 
perdirbimo stadijų standartus ir bendrą per produkto gyvavimo ciklą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pusiausvyrą, kuri būtų taikoma Europos 
Sąjungoje pagamintam arba importuotam biokurui;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 272
14 dalis

14. reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą požiūrį į biodegalų gamybą, paskirstymą 
ir vartojimą, ypač degalų, naudojamų transporte, siekdama skatinti plėtoti ir vartoti 
tuos degalus, kurie leistų realiai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir pakeisti iškastiniu kuru grindžiamus energijos šatlinius įvertinant viso 
biodegalų gamybos ciklo energetinį poveikį ir poveikį aplinkai;

Or. it

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Pakeitimas 273
14 dalis

14. reikalauja, kad valstybės narės sukurtų sistemingą požiūrį į biodegalų gamybą, 
paskirstymą ir vartojimą siekdamos pagerinti biodegalų prieinamumą, laisvą 
prekybą jais ir jų sertifikavimą; ragina Komisiją pašalinti technines ir 
administracines kliūtis, susijusias su maišymo lygiais, be to, reikalauja, kad šioje 
srityje būtų įvesti privalomi tikslai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Pakeitimas 274
14 dalis

14. reikalauja, kad pakeisdama direktyvą dėl skatinimo naudoti skystą ir dujinį biokurą 
ir kitą atsinaujinantį kurą Komisija sukurtų sistemingą požiūrį į biodegalų gamybą, 
paskirstymą ir vartojimą, ypač degalų, naudojamų transporte; be to, reikalauja, kad 
šioje srityje būtų įvesti ambicingi tikslai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 275
14 dalis

14. reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą, energijos vartojimo efektyvumu ir kuro 
dalies kriterijais grindžiamą požiūrį į biodegalų gamybą, paskirstymą ir vartojimą, 
ypač degalų, naudojamų transporte; be to, reikalauja, kad šioje srityje, siekiant 
suderinti nacionalines politikos priemones su tarptautiniais rinkos reikalavimais,
būtų įvesti europiniai standartai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Aldo Patriciello

Pakeitimas 276
14 dalis

14. reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą požiūrį į biodegalų gamybą, paskirstymą 
ir vartojimą, ypač degalų, naudojamų transporte; be to, reikalauja, kad šioje srityje 
būtų įvesti privalomi tikslai; teigiamai vertina galimybę susitarti dėl bendro 
strateginio tikslo, kuriuo subalansuojami tausaus energijos vartojimo, 
konkurencingumo ir tiekimo patikimumo tikslai siekiant padėti ES užkirsti kelią 
didėti priklausomybei nuo importo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Pakeitimas 277
14 dalis

14. reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą požiūrį į biodegalų gamybą, paskirstymą 
ir vartojimą, ypač degalų, naudojamų transporte; be to, reikalauja, kad šioje srityje 
būtų įvesti privalomi tikslai; ragina Komisiją imtis veiksmų palengvinti ir 
supaprastinti tarptautinės prekybos žaliavomis ir energijos ištekliais procedūrą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 278
14 dalis

14. reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą požiūrį, įskaitant ekonominius, 
ekologinius ir techninius aspektus, į biodegalų gamybą, paskirstymą ir vartojimą, 
ypač transporto srityje; be to, reikalauja, kad šioje srityje būtų įvesti privalomi tikslai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 279
14 dalis

14. reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą požiūrį, įskaitant ekonominius, 
ekologinius ir techninius aspektus, į biodegalų gamybą, paskirstymą ir vartojimą, 
ypač transporto srityje; be to, reikalauja, kad šioje srityje būtų įvesti privalomi tikslai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 280
14 dalis

14. reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą požiūrį į biodegalų gamybą, paskirstymą 
ir vartojimą, taip pat energetikos, transporto, žemės ūkio, vystymosi ir prekybos 
politiką, ypač degalų, naudojamų transporte; be to, reikalauja, kad šioje srityje būtų 
įvesti privalomi tikslai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 281
14a dalis (nauja)

14a. ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl šildymo ir 
aušinimo iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir primena savo 2006 m. vasario 14 d. 
rezoliuciją, kurioje pateikiamos rekomendacijos Komisijai ir Tarybai dėl šildymo ir 
aušinimo iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 282
14a dalis (nauja)

14a. prašo Komisiją užtikrinti, kad visada politinėje ar teisinėje kalboje vartojant terminą 
„biodegalai“ būtų turimas mintyje ir skystas, ir dujinis biokuras kaip galimybė 
transporto sektoriui, o ne vien kaip elektros energijos gamybai skirtas kuras;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 283
14a dalis (nauja)

14a. ragina Komisiją apsvarstyti politines galimybes skatinti sintetinio kuro, kuris būtų 
naudojamas Europos transporte, skverbimąsi į rinką atsižvelgiant į vaidmenį, kurį 
šis kuras gali atlikti įvairinant kelių transportui tiekiamą energiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Pakeitimas 284
14a dalis (nauja)

14a. įspėja, kad biomasės naudojimo energijai gaminti iniciatyvomis neturi būti 
iškraipoma įprastinė medienos pramonės rinka ir konkurencija joje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj, Herbert Reul

Pakeitimas 285
14a dalis (nauja)

14a. įspėja, kad biomasės naudojimo energijai gaminti iniciatyvomis neturi būti 
iškraipoma įprastinė medienos pramonės rinka ir konkurencija joje;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Pakeitimas 286
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį ir prašo atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio 
intensyvumo mažinimu (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 287
15 dalis

15. pripažįsta svarbų iškastinio kuro vaidmenį kintant pasauliniam klimatui ir didelę ES 
priklausomybę nuo naftos, ypač transporto sektoriuje; todėl prašo Komisijos atlikti 
tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio intensyvumo mažinimu; be to, 
pripažįsta, kad anglis nėra klimatui palankus sprendimas ir kad šiuo metu 
skatinama „švari anglis“ nėra viena iš galimybių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 288
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį ir (išbraukta) skatinti tolesnį su anglimis, dujomis ir nafta susijusio anglies 
dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio metodo kūrimą; reikalauja, kad remiantis 
nulinio išskyrimo iškastinio kuro elektrinių Europos technologijų platformos 
sprendimais 2020 m. ES būtų dešimt didelio pajėgumo veikiančių demonstracinių 
gamyklų;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 289
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį ir prašo atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio 
intensyvumo mažinimu, paskelbti švarias anglies technologijas ir bandomuosius 
„nulinio išskyrimo“ šiluminių elektrinių projektus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan ir Jerzy Buzek

Pakeitimas 290
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį ir galimybę atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio 
intensyvumo mažinimu; tai turėtų skatinti nuolat modernizuoti įrenginius ir didinti 
jų efektyvumą, kurti naujos kartos dujofikacija ir bendra elektros energijos ir 
cheminių medžiagų gamyba grindžiamus įrenginius ir skatinti tolesnį su anglimis, 
dujomis ir nafta susijusio anglies dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio metodo 
kūrimą; reikalauja, kad 2020 m. ES būtų dešimt didelio pajėgumo veikiančių 
demonstracinių gamyklų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Angelika 
Niebler

Pakeitimas 291
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį ir prašo atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio 
intensyvumo mažinimu; tai turėtų apimti nuolatinį elektrinių modernizavimą, jų 
efektyvumo didinimą ir skatinti tolesnį su anglimis, dujomis ir nafta susijusio anglies 
dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio metodo kūrimą; reikalauja, kad 2020 m. 
remiantis nulinio išskyrimo iškastinio kuro elektrinių Europos technologijų 
platformos sprendimais ES būtų reprezentatyvus skaičius didelio pajėgumo 
veikiančių demonstracinių gamyklų;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 292
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį ir prašo atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio 
intensyvumo mažinimu, ir skatinti tolesnį su anglimis, dujomis ir nafta susijusio 
anglies dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio metodo kūrimą; pabrėžia, kad tai 
gali būti tik pereinamasis modelis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 293
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį, prašo atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio intensyvumo 
mažinimu ir glaudžiai bendradarbiauti su pramonės atstovais toliau kuriant su 
anglimis, dujomis ir nafta susijusio anglies dioksido surinkimo ir laikymo ekonominį
metodą; reikalauja pašalinti visas ES teisės aktais sudarytas kliūtis ir skirti deramas 
ES lėšas per penkerius metus ES sukurti dešimt didelio pajėgumo veikiančių 
demonstracinių gamyklų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 294
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį ir galimybę atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio 
intensyvumo mažinimu; tai turėtų skatinti nuolatinį įrenginių modernizavimą, jų 
efektyvumo didinimą ir skatinti tolesnį su anglimis, dujomis ir nafta susijusio anglies 
dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio metodo kūrimą; reikalauja, kad 2020 m. 
remiantis nulinio išskyrimo iškastinio kuro elektrinių Europos technologijų 
platformos sprendimais ES būtų dešimt didelio pajėgumo veikiančių demonstracinių 
gamyklų;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 295
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį, prašo glaudžiai bendradarbiauti su pramonės atstovais nulinio išskyrimo 
iškastinio kuro elektrinių Europos technologijų platformos ir kitų iniciatyvų srityje 
siekiant mažinti tų elektrinių anglies dvideginio intensyvumą, skatinti tolesnį su 
anglimis, dujomis ir nafta susijusio anglies dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio 
metodo kūrimą ir ES teisės aktais sudarytų kliūčių pašalinimą; ragina pramonės 
atstovus, kad 2020 m. ES būtų dešimt didelio pajėgumo veikiančių demonstracinių 
gamyklų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 296
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro
vaidmenį, prašo glaudžiai bendradarbiauti su pramonės atstovais nulinio išskyrimo 
iškastinio kuro elektrinių Europos technologijų platformos ir kitų iniciatyvų srityje 
siekiant mažinti tų elektrinių anglies dvideginio intensyvumą, skatinti tolesnį su 
anglimis, dujomis ir nafta susijusio anglies dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio 
metodo kūrimą ir ES teisės aktais sudarytų kliūčių pašalinimą; ragina pramonės 
atstovus, kad 2020 m. ES būtų dešimt didelio pajėgumo veikiančių demonstracinių 
gamyklų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jerzy Buzek

Pakeitimas 297
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį ir galimybę atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio 
intensyvumo mažinimu; tai turėtų skatinti nuolat modernizuoti įrenginius ir didinti 
jų efektyvumą, kurti naujos kartos dujofikacija ir bendra elektros energijos ir 
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cheminių medžiagų gamyba grindžiamus įrenginius ir skatinti tolesnį su anglimis, 
dujomis ir nafta susijusio anglies dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio metodo 
kūrimą; reikalauja, kad 2020 m. ES būtų dešimt didelio pajėgumo veikiančių 
demonstracinių gamyklų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 298
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės ir ilgu laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį tiekimo patikimumo srityje ir prašo atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su 
anglies dvideginio intensyvumo mažinimu, ir skatinti tolesnį su anglimis, dujomis ir 
nafta susijusio anglies dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio metodo kūrimą; 
reikalauja, kad 2020 m. ES būtų dešimt didelio pajėgumo veikiančių demonstracinių 
gamyklų;

Or. it

Pakeitimą pateikė Aldo Patriciello

Pakeitimas 299
15 dalis

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės ir ilgu laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro 
vaidmenį tiekimo patikimumo srityje ir prašo atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su 
anglies dvideginio intensyvumo mažinimu, ir skatinti tolesnį su anglimis, dujomis ir 
nafta susijusio anglies dioksido surinkimo ir laikymo ekonominio metodo kūrimą; 
reikalauja, kad 2020 m. ES būtų dešimt didelio pajėgumo veikiančių demonstracinių 
gamyklų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 300
15a dalis (nauja)

15a. ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti socialinę ir ekonominę vietinių ES 
energijos šaltinių svarbą ir skatinti juos plėtoti ir taip Europoje didinti energijos 
tiekimo patikimumą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 301
15a dalis (nauja)

15a. ragina Komisiją ir Tarybą skatinti priemones, skirtas sumažinti iškastiniu kuru 
grindžiamos energijos dalį ir energijos vartojimą; ragina būsimoje energetikos 
politikoje numatyti veiksmingas priemones skatinti perėjimą prie atsinaujinančių 
energijos šaltinių, pvz., sukuriant teisines nuostatas, kuriomis atsinaujinantiems 
energijos šaltiniams būtų teikiama pirmenybė;

Or. de

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 302
15a dalis (nauja)

15a. apgailestauja, kad žaliojoje knygoje per mažai dėmesio skiriama priklausomybės 
nuo naftos mažinimui, nes naftos produktai Europos Sąjungoje – vis dar 
svarbiausias pirminis energijos šaltinis ir ES beveik visiškai priklauso nuo importo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 303
15a dalis (nauja)

15a. apgailestauja, kad žaliojoje knygoje per mažai dėmesio skiriama priklausomybės 
nuo naftos mažinimui, nes naftos produktai Europos Sąjungoje – vis dar 
svarbiausias pirminis energijos šaltinis ir ES beveik visiškai priklauso nuo importo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 304
16 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Pakeitimas 305
16 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 306
16 dalis

16. ragina Komisiją persvarstyti transeuropinius energijos tinklus, kurie turėtų užtikrinti, 
kad visiems energijos gamintojams ir šaltiniams būtų suteikta prieiga prie Europos 
energetinių sistemų siekiant visoms šalims, ypač labai priklausomoms nuo energijos 
importo, užtikrinti tiekimo patikimumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 307
16 dalis

16. ragina Komisiją įgyvendinti transeuropinius energijos tinklus kaip svarbų žingsnį į vis 
labiau integruotas rinkas ir siekiant visiems tinklų naudotojams sąžiningomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis užtikrinti prieigą prie energetinių sistemų, įskaitant
atviros jūros vėjo energijos įrenginių integravimą (išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 308
16 dalis

16. ragina Komisiją įgyvendinti transeuropinius energijos tinklus kaip svarbų žingsnį į vis 
labiau integruotas rinkas ir siekiant visiems tinklų naudotojams sąžiningomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis užtikrinti prieigą prie energetinių sistemų, įskaitant
atviros jūros vėjo energijos įrenginių integravimą (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 309
Paantraštė (nauja) ir 16 dalis

Tinklai

16. ragina Komisiją parengti prioritetų susiejimo planą atsižvelgiant į pastaruoju metu 
atnaujintą sprendimą, nustatantį tam tikras gaires transeuropiniams energetikos 
tinklams, nepamirštant suskystintų gamtinių dujų priėmimo ir pakartotinio 
dujinimo infrastruktūros ir saugojimo įrenginių; mano, kad atviros jūros vėjo 
energijos įrenginiai pirmiausiai turėtų būti integruoti į regioninę energetinę sistemą ir 
galiausiai – į transeuropinį energijos tinklą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 310
16 dalis

16. ragina Komisiją perprojektuoti transeuropinius energijos tinklus, kurie turėtų 
užtikrinti, kad atsinaujinančios energijos šaltiniams būtų suteikta pirmenybinė prieiga 
prie energetinių sistemų; mano, kad atviros jūros vėjo energijos įrenginiai pirmiausiai 
turėtų būti integruoti į regioninę energetinę sistemą ir galiausiai – į transeuropinį 
energijos tinklą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 311
16 dalis

16. ragina Komisiją perprojektuoti transeuropinius energijos tinklus, kurie turėtų 
užtikrinti, kad atsinaujinančios energijos šaltiniams būtų suteikta prieiga prie 
energetinių sistemų; mano, kad atviros jūros vėjo energijos įrenginiai, taip pat ir
esantys provincijoje ir atokiose vietovėse, pirmiausiai turėtų būti integruoti į regioninę 
energetinę sistemą ir galiausiai – į transeuropinį energijos tinklą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 312
16a dalis (nauja)

16a. ragina energijos perdavimo tinklų valdytojus glaudžiai bendradarbiauti, nes jie yra 
klestinčios prekybos energija ir jos tiekimo patikimumo tarpinės veiklos grandys; 
mano, kad jeigu būtų įkurtas Europos energijos tinklo centras, galima būtų 
nustatyti Europos tinklo kodeksą ir taip suderinti tinklų standartus valstybėse 
narėse;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 313
16a dalis (nauja)

16a. prašo Komisiją ypač apsvarstyti, ar nereikėtų plėtoti jūra grindžiamų 
atsinaujinančių energijos šaltinių (atviros jūros vėjo, bangų, potvynio energijos), 
ypač Šiaurės jūroje, Baltijos jūroje, Airijos jūroje, Viduržemio jūroje, ir saulės 
energijos, ypač Viduržemio jūros regione, siekiant užtikrinti, kad šie šaltiniai 
patektų į 2007 m. Atsinaujinančios energijos planą ir būtų greitai ir išsamiai 
plėtojami;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Avril Doyle, Nicole 
Fontaine, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek, Angelika Niebler

Pakeitimas 314
17 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Pakeitimas 315
17 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 316
17 dalis

17. ragina Komisiją pateikti lankstesnį visuomeninės naudos išaiškinimą, išplaukiantį iš 
ES aplinkosauginių įstatymų, kai plėtra energijos srityje galima sutaupyti anglies, pvz., 
kurias didelius vandens energijos projektus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 317
17a dalis (nauja)

17a. ES turėtų skatinti iškastinio kuro technologijas ir vengti politiniais sumetimais 
grindžiamų priemonių. Svarbiausias tikslas – veiksmingai pašalinti visas 
aplinkosaugos problemas, tradiciškai susijusias su anglies naudojimu elektros 
energijos gamybai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 318
18 dalis

18. įspėja, kad nebūtų diskriminuojamos atskiros energijos formos, nes taip valstybė 
mažina tiekimą; pažymi neigiamus tokių veiksmų padarinius tiekimo patikimumui, 
energijos kainoms ir konkurencingumui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 319
18 dalis

18. ragina Komisiją imtis branduolinės energijos plėtojimo valstybėse narėse klausimo 
atsižvelgiant ir į šios technologijos naudą (mažai kinta gamybos sąnaudos ir 
neišmetama CO2), ir į pavojus, susijusius su branduolinių elektrinių buvimu 
(gedimus ir atliekų šalinimą);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 320
18 dalis

18. primena, kad branduolinė energija išlieka svarbi Bendrijos energijos šaltinių dalis, ir 
pažymi jos milžinišką svarbą siekiant Kioto tikslų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Esko Seppänen

Pakeitimas 321
18 dalis

18. mano, kad kiekviena valstybė narė, remdamasi nacionaliniais teisės aktais, turi 
vienašališką teisę uždrausti branduolinių atliekų ir panaudoto branduolinio kuro 
importą galutiniam šalinimui;
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Or. fi

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Pakeitimas 322
18 dalis

18. primena, kad savo rezoliucijoje dėl Lisabonos strategijos Europos Parlamentas 
pripažino „dabartinę branduolinės energijos svarbą norint išsaugoti elektros tiekimo 
saugumą, kadangi branduolinė energija sudaro svarbią naudojamų energijos 
šaltinių dalį ir padeda išvengti apie 312 mln. tonų išmetamų CO2 per metus (tai 
sudaro 7 proc. ES bendro šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos kiekio)“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 323
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka nesaugi, pavojinga, brangi ir neefektyvi ir 
kad bet koks sprendimas dėl jos plėtros liks valstybių narių kompetencijos srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 324
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka prieštaringa sritimi ir laikosi požiūrio, kad 
reikia užtikrinti vienodai aukšto lygio apsaugą, sąžiningą konkurenciją ir išorės 
išlaidų įtraukimą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Jerzy Buzek, Nicole Fontaine, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Pakeitimas 325
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka prieštaringa sritimi ir kad bet koks 
sprendimas dėl jos plėtros liks valstybių narių kompetencijos srityje; žino, kad 
branduolinė energija sudaro 32 proc. bendros ES suvartojamos energijos; todėl 
prašo paremti šį energijos šaltinį, kad nebūtų aštrinama rizikinga padėtis dėl 
tiekimo patikimumo ir Europos geografinės vietos; pabrėžia, kad uranas daugiausia 
importuojamas iš politiškai stabilių šalių; teigia, kad vidutiniu laikotarpiu esant 
užtektinai išteklių, dėl pigaus įsigijimo ir deginimo gaunant naudą daugelį metų, 
artimiausiais metais kaina žymiai nedidės; pažymi, kad vartojant branduolinę 
energiją pasaulyje kasmet išvengiama 700 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo, šis skaičius atitinka visų ES automobilių išmetamą kiekį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 326
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka prieštaringa sritimi ir kad bet koks 
sprendimas dėl jos plėtros liks valstybių narių kompetencijos srityje; žino, kad 
branduolinė energija sudaro 32 proc. bendros ES suvartojamos energijos; todėl 
prašo paremti šį energijos šaltinį, kad nebūtų aštrinama rizikinga padėtis dėl 
tiekimo patikimumo ir Europos geografinės vietos; pabrėžia, kad uranas daugiausia 
importuojamas iš politiškai stabilių šalių; teigia, kad vidutiniu laikotarpiu esant 
užtektinai išteklių, dėl pigaus įsigijimo ir deginimo gaunant naudą daugelį metų, 
artimiausiais metais kaina žymiai nedidės; pažymi, kad vartojant branduolinę 
energiją pasaulyje kasmet išvengiama 700 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo, šis skaičius atitinka visų ES automobilių išmetamą kiekį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 327
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka ES energijos šaltinių dalis, ir primena, 
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kad savo rezoliucijose dėl indėlio 2006 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų 
Tarybos susitikimui, kiek tai susiję su Lisabonos strategija, ir dėl Europos Sąjungos 
energijos tiekimo saugumo Europos Parlamentas pripažino dabartinę branduolinės 
energijos svarbą norint išsaugoti elektros tiekimo saugumą, kadangi branduolinė 
energija sudaro naudojamų energijos šaltinių dalį ir padeda išvengti išmetamo CO2;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 328
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka prieštaringa sritimi ir kad bet koks 
sprendimas dėl jos plėtros liks valstybių narių kompetencijos srityje; tačiau pabrėžia 
su šia technologija susijusius ekologinius ir ekonominius pavojus ir pažymi, kad 
avarijos gali turėti sunkių ilgalaikių tarptautinių padarinių; ragina valstybes nares 
atsakingai spręsti šią problemą ir priimti sprendimus, nekeliančius paslėptų, 
neapskaičiuojamų ilgalaikių pavojų saugumui;

Or. de

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 329
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka prieštaringa sritimi ir kad bet koks 
sprendimas dėl jos plėtros liks valstybių narių kompetencijos srityje; kartu pripažįsta, 
kad valstybių narių sprendimai dėl branduolinės energijos turės didelį poveikį 
nustatant Europos Sąjungos energetikos politikos tikslus, todėl šiai temai reikia 
skirti dėmesio Bendrijos lygmeniu ypač pabrėžiant mokslinių tyrimų ir plėtros 
svarbą skatinant saugų branduolinės energijos vartojimą;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 330
18 dalis

18. pripažįsta, kad saugi branduolinė energija kaip naudojama energijos šaltinių dalis ir 
bet koks sprendimas dėl jos plėtros liks valstybių narių kompetencijos srityje;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 331
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka prieštaringa sritimi ir neišsprendžia 
tvaraus energijos tiekimo problemos, nes papildo poveikio aplinkai, saugos ir 
radioaktyvių atliekų šalinimo sąnaudų sritį nežinomais veiksniais; pažymi, kad bet 
koks sprendimas dėl jos plėtros liks valstybių narių kompetencijos srityje;

Or. it

Pakeitimą pateikė Esko Seppänen

Pakeitimas 332
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka prieštaringa sritimi ir kad bet koks 
sprendimas dėl leidimo ją eksploatuoti liks valstybių narių kompetencijos srityje;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro ir Herbert Reul

Pakeitimas 333
18 dalis

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka prieštaringa sritimi ir kad bet koks 
sprendimas dėl jos plėtros liks valstybių narių kompetencijos srityje; tačiau žino, kad 
branduolinė energija išlieka būtina naudojamų energijos šaltinių dalis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jerzy Buzek, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Pakeitimas 334
18a dalis (nauja)

18a. ragina Komisiją nustatyti ambicingus, bet realius tikslus, kad itin mažai CO2
išmetančiomis arba jo visai neišmetančiomis ir CO2 atžvilgiu neutraliomis 
technologijomis, siekiant Europos klimato reguliavimo ir tiekimo patikimumo tikslų, 
iki 2020 m. būtų tiekiama 60 proc. visos ES energijos; teigia, kad ES, kaip 
pasiturinčių pramoninių valstybių bendrija, turi pareigą skatinti branduolinės 
energijos srities mokslinius tyrimus taip, kad rezultatus būtų galima perduoti 
trečiosioms šalims ir taip sumažinti pavojų gyviems organizmams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 335
18a dalis (nauja)

18a. ragina Komisiją nustatyti ambicingus, bet realius tikslus, kad itin mažai CO2
išmetančiomis arba jo visai neišmetančiomis ir CO2 atžvilgiu neutraliomis 
technologijomis, siekiant Europos klimato reguliavimo ir tiekimo patikimumo tikslų, 
iki 2020 m. būtų tiekiama 60 proc. visos ES energijos; teigia, kad ES, kaip 
pasiturinčių pramoninių valstybių bendrija, turi pareigą skatinti branduolinės 
energijos srities mokslinius tyrimus taip, kad rezultatus būtų galima perduoti 
trečiosioms šalims ir taip sumažinti pavojų gyviems organizmams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Pakeitimas 336
18a dalis (nauja)

18a. be to, savo rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos energijos tiekimo saugumo Europos 
Parlamentas pripažino, „kad branduolinės energijos klausimai yra dalis Europos 
politinių diskusijų dėl energijos įvairovės; pripažįsta dabartinę branduolinės 
energijos svarbą tam tikrose valstybėse narėse siekiant išsaugoti elektros tiekimo 
patikimumą, kadangi branduolinė energija yra vienas iš energijos šaltinių ir ji 
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padeda išvengti anglies dvideginio teršalų“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 337
18a dalis (nauja)

18a. anglis ir toliau atliks svarbų vaidmenį ateities Europos elektros energijos gamybos 
sektoriuje. Anglis yra saugus ir prieinamas ilgalaikis išteklius, kurio vietinių rezervų 
Europos Sąjungoje nemažai. Tai teikia didelių gamybos ir užimtumo galimybių. Vis 
dėlto būtina dabartinėse ir būsimose anglimi kūrenamose elektrinėse įrengti 
moderniausius valymo įrenginius, kad padidėtų efektyvumas ir sumažėtų išmetamų 
žalingų teršalų, ir kuo greičiau jose pradėti taikyti anglies dvideginio surinkimo ir 
saugojimo technologiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 338
18a dalis (nauja)

18a. pabrėžia tausios ES energetikos politikos svarbą ir atsakomybę išorės santykių 
srityje; atmeta visus veiksmus, kuriais gali būti siekiama spręsti energetikos 
problemas karinėmis priemonėmis; laikosi požiūrio, kad ES energetikos politika turi 
būti orientuota ne tik užkirsti kelią vidiniams konfliktams dėl energijos, bet ir išorės 
santykių srityje prisidėti prie veiksmingos konfliktų ir karų, vykstančių dėl energijos, 
prevencijos; vienas galimų pagalbos būdų – eksportuoti žinias apie atsinaujinančių 
formų energijos teikiamas galimybes ir naudojimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 339
18a dalis (nauja)

18a. pabrėžia, kad vienos valstybės narės sprendimas dėl savo energijos rūšių derinio 
daro poveikį kitos valstybės narės energijos tiekimo patikimumui ir todėl turėtų būti 
atidžiai apsvarstomas;
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Or. de

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 340
18a dalis (nauja)

18a. atkreipia dėmesį, kad atsižvelgiant į didelę Europos Sąjungos priklausomybę nuo 
importo ypač svarbu didinti kilmės šalių ir tranzito maršrutų įvairovę;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 341
18a dalis (nauja)

18a. žino, kad branduolinė energija sudaro 2–3 proc. pasaulinio ir mažiau negu 7 proc. 
dvidešimt penkių ES valstybių narių galutinio energijos suvartojimo; be to, 
pripažįsta, kad beveik pusę dvidešimt penkių ES valstybių narių elektros energijos 
pagamina viena šalis, t. y. Prancūzija; todėl prašo nutraukti tiesioginę ir 
netiesioginę paramą šiai energijos rūšiai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 342
18a dalis (nauja)

18a. pripažįsta, kad priimant sprendimus dėl energijos šaltinių derinio sudarymo turi 
būti atsižvelgiama į konkrečias nacionalines ir regionines aplinkybes; todėl mano, 
kad atsinaujinantys energijos šaltiniai turi būti skatinami remiantis geografinėmis, 
klimatinėmis ir ekonominėmis sąlygomis;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Esko Seppänen

Pakeitimas 343
18a dalis (nauja)

18a. mano, kad Europos Sąjungos dalyvavimas tarptautiniame sintezės energijos 
mokslinių tyrimų projekte ir įnašas į ITER finansavimą yra sritis, į kurią reikia 
investuoti pagal septintąją mokslinių tyrimų veiklos programą;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Nicole Fontaine

Pakeitimas 344
18a dalis (nauja)

18a. pripažįsta, kaip svarbu išsaugoti pirmaujantį Europos Sąjungos vaidmenį 
branduolinės energijos pramonėje, nes įvairiuose pasaulio regionuose atsiranda 
stiprių konkurentų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nicole Fontaine

Pakeitimas 345
18b dalis (nauja)

18b. pripažįsta, kaip svarbu išsaugoti pirmaujantį Europos Sąjungos vaidmenį 
branduolinės energijos pramonėje, nes įvairiuose pasaulio regionuose atsiranda 
stiprių konkurentų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 346
18b dalis (nauja)

18b. laikosi požiūrio, kad lemiamas veiksnys skatinant atsinaujinančius energijos 
šaltinius turėtų būti ne tik nauda aplinkai, bet ir ekonominis efektyvumas, kad 
finansinė našta galutiniam vartotojui būtų kuo mažesnė;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 347
18b dalis (nauja)

18b. pripažįsta, kad neįmanoma atskirti karinių branduolinės energijos panaudojimo 
būdų nuo civilinių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 348
18c dalis (nauja)

18c. todėl atmeta branduolinę energiją kaip energijos tiekimo patikimumo, 
konkurencingumo ir aplinkosaugos klausimų sprendimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 349
18d dalis (nauja)

18d. su susirūpinimu pažymi, kad dar neįvykdytas Europos Komisijos 2004 m. prisiimtas 
įsipareigojimas 2005 m. patvirtinti rekomendaciją dėl veiksmingo branduolinių 
įrenginių eksploatacijos nutraukimui skirtų lėšų administravimo siekiant sumažinti 
pavojų saugumui ir rinkos iškraipymus, todėl ragina Komisiją paaiškinti, kodėl 
delsiama, ir kuo greičiau, ne vėliau kaip iki šių metų pabaigos, įvykdyti savo 
įsipareigojimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 350
19 dalis

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 351
19 dalis

19. ragina sukurti tarptautinę reagavimo į ekstremalias situacijas sistemą, grindžiamą 
valstybių narių solidarumu, kurioje būtų nustatyti minimalūs saugojimo pajėgumai;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 352
19 dalis

19. mano, kad struktūrinė diskusija dėl mechanizmo, nurodančio, kaip ES turėtų vieningai 
kalbėtis su trečiosiomis šalimis, padidins ES galimybę derėtis su energiją 
gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis; ragina Komisiją ir valstybes nares remti 
energiją gaminančių šalių investicijas į Europos Sąjungą ir jų planus čia įgyti 
rinkos dalį tik laikantis abipusiškumo principo, t. y. jeigu užtikrinamas investicijų 
saugumas tose šalyse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 353
19 dalis

19. mano, kad struktūrinė diskusija dėl mechanizmo, nurodančio, kaip ES turėtų vieningai 
kalbėtis su trečiosiomis šalimis, padidins ES galimybę derėtis su energiją 
gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis (išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 354
19 dalis

19. mano, kad struktūrinė diskusija dėl mechanizmo, nurodančio, kaip ES turėtų vieningai 
kalbėtis su trečiosiomis šalimis, padidins ES galimybę derėtis su energiją 
gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 355
19 dalis

19. mano, kad bendra ES pozicija vykdant dialogą su (išbraukta) trečiosiomis šalimis 
padidins ES galimybę derėtis su energiją gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis ir 
kad į tokias derybas turėtų būti įtraukiamas vyriausiasis įgaliotinis energetikos 
klausimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis (žr. ankstesnį 
pakeitimą 344), Anne Laperrouze (žr. pakeitimą 349)

Pakeitimas 356
19 dalis

19. mano, kad bendra ES pozicija vykdant dialogą su trečiosiomis šalimis padidins ES 
galimybę derėtis su energiją gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis ir kad į tokias 
derybas turėtų būti įtraukiamas vyriausiasis įgaliotinis energetikos klausimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 357
19 dalis

19. ragina ES apsvarstyti galimybę priimti Bendrą Europos energijos aktą, kuriuo būtų 
iš dalies pakeičiamos dabartinės Sutartys ir, be kitų dalykų, Komisijai suteikiamos 
teisės energetikos srityje reikalauti pranešimų, taikyti išimtis ir draudimus, kad nuo 
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tam tikros ribos apie energetikos srityje sudaromas sutartis reikėtų pranešti 
Komisijai, o Komisija energijos tiekimo patikimumo sumetimais turėtų teisę suteikti 
leidimus, taikyti sankcijas arba draudimus; mano, kad struktūrinė diskusija dėl 
mechanizmo, nurodančio, kaip ES turėtų vieningai kalbėtis su trečiosiomis šalimis, 
padidins ES galimybę derėtis su energiją gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis ir 
kad į tokias derybas turėtų būti įtraukiamas vyriausiasis įgaliotinis energetikos 
klausimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Pakeitimas 358
19 dalis

19. mano, kad struktūrinė diskusija dėl mechanizmo, nurodančio, kaip ES turėtų vieningai 
kalbėtis su trečiosiomis šalimis, padidins ES galimybę derėtis su energiją 
gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis ir kad į tokias derybas turėtų būti įtraukiamas 
vyriausiasis įgaliotinis energetikos klausimais, kuris turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su ES vyriausiuoju įgaliotiniu BUSP ir už energetiką atsakingu Komisijos nariu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 359
19 dalis

19. mano, kad struktūrinė diskusija dėl mechanizmo, nurodančio, kaip ES turėtų vieningai 
kalbėtis su trečiosiomis šalimis, padidins ES galimybę derėtis su energiją 
gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis ir kad į tokias derybas turėtų būti įtraukiamas 
vyriausiasis įgaliotinis energetikos klausimais; taip pat siūlo apsvarstyti idėją įkurti 
bendrą energijos pirkimo užsienyje biržą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 360
19 dalis

19. mano, kad struktūrinė diskusija dėl mechanizmo, nurodančio, kaip ES turėtų vieningai 
kalbėtis su trečiosiomis šalimis, padidins ES galimybę derėtis su energiją 
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gaminančiomis ir vartojančiomis šalimis ir kad į tokias derybas, grindžiamas 
ilgalaikio Europos energetikos planavimo sistema, turėtų būti įtraukiamas 
vyriausiasis įgaliotinis energetikos klausimais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 361
19a dalis (nauja)

19a. reikalauja, kad energijos tiekimo patikimumas ir klimato pokyčiai taptų sudėtine 
visų atitinkamų ES užsienio, saugumo, vystymosi ir prekybos politikos diskusijų 
dalimi ir kad visi nauji ES prekybos ir tarptautiniai susitarimai turėtų energetikos 
skirsnį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 362
19a dalis (nauja)

19a. ragina Tarybą ir Komisiją ES lygmeniu sukurti informacijos biržą, kurioje būtų 
skelbiama informacija apie pagrindines sutartis dėl dujų arba energetikos 
infrastruktūros pardavimo, kad valstybės narės žinotų, kokios sutartys yra 
sudarytos, o Komisija galėtų išmatuoti bendrą ES šalių tarpusavio poveikį energijos 
tiekimo patikimumui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 363
20a dalis (nauja)

20a. mano, kad vadovaujantis strategija, skirta skatinti didesnę energijos tiekėjų ir 
energijos paslaugų teikėjų tarpusavio priklausomybę, būtų galima sukurti 
globalesnę ekonomiką, turinčią stabilesnę politinę ir ekonominę struktūrą, o ne 
padėtį, kai kiekvienas svarbus ekonomikos dalyvis bando tapti energetiniu požiūriu 
nepriklausomas; todėl ragina ES sukurti strategiją, apimančią geriausių turimų 
technologijų perkėlimą sukuriant tarptautinėmis taisyklėmis grindžiamą stabilią 
sistemą investicijoms ir naudojantis esamais forumais, pvz., PPO ir dvišaliais 
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ekonominiais susitarimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 364
20a dalis (nauja)

20a. pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės turi užtikrinti, kad jų diplomatiniais, 
pagalbos teikimo ir prekybos santykiais su energiją tiekiančiomis šalimis būtų 
skatinamas fiskalinis skaidrumas, geras valdymas ir pilietinės visuomenės kaip 
pajamų, gaunamų iš energetikos, valdymo sergėtojo vaidmuo ir tai darant būtų 
naudojamasi Kasybos pramonės skaidrumo iniciatyva, Įmonių socialinės 
atsakomybės sistema ir kitomis koncepcijomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 365
20a dalis (nauja)

20a. smerkia valstybes nares, kurios daug kalbėjo apie ES energetikos politikos 
koordinavimą, o paskui ir toliau elgėsi arba leido įmonėms savo šalyse elgtis 
dvišališkai su trečiosiomis šalimis nepranešdamos kitoms ES narėms apie savo 
ketinimus ir taip sumažindamos ES derybines galimybes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma

Pakeitimas 366
20a dalis (nauja)

20a. prašo Komisiją didžiausiu ES išorės energetikos politikos tikslu laikyti 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, kurį tiekia keletas didelių tiekėjų, mažinimą ir 
naudoti įvairesnius energijos šaltinius; šiuo tikslu Parlamentui ir Tarybai turėtų 
būti pateiktas ilgalaikis planas su orientacinėmis datomis; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 367
20a dalis (nauja)

20a. ragina Tarybą ir Komisiją suteikti didesnę svarbą atsinaujinantiems energijos 
šaltiniams ir energijos vartojimo efektyvumui kaip horizontaliam prioritetui 
Viduržemio jūros regiono bendradarbiavimo ir vystomojo bendradarbiavimo srityje; 
bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis, Komisija turėtų sukurti strategiją, 
skirtą panaudoti milžiniškas atsinaujinančių energijos šaltinių teikiamas galimybes 
ir taip padaryti itin svarbų įnašą kovojant su energijos stoka ir priklausomybe nuo 
iškastiniu kuru grindžiamos importuojamos energijos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 368
20b dalis (nauja)

20b. ragina ES siekiant prieigos prie energijos šaltinių nesumenkinti savo aukšto 
žmogaus teisių profilio ir užtikrinti, kad vykdant energetikos veiklą žmogaus teisės 
būtų geriau skatinamos toje srityje nustatant ES Įmonių socialinės atsakomybės 
standartus ir ES, ir JT lygmeniu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 369
20b dalis (nauja)

20b. pabrėžia, kad tapo neišvengiama nauja energiją vartojančių šalių politinio dialogo 
ir bendradarbiavimo forma, ypač su JAV, Kinija, Indija ir Japonija; pažymi, kad 
panašus pagrindinių energiją vartojančių ir gaminančių šalių dialogas tapo 
reikalingas siekiant sukurti pasaulinį požiūrį į energetiką; Šios naujos pasaulinio 
energetikos srities dialogo formos turėtų būti skirtos padaryti pasaulines energetikos 
rinkas stabilias, saugias ir skaidrias ir kartu nuolat didinti švarių energijos šaltinių 
naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma

Pakeitimas 370
20b dalis (nauja)

20b. prašo Komisiją ir valstybes nares perorientuoti ir įvairinimo tikslu išplėsti 
transeuropinius energijos tinklus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 371
20b dalis (nauja)

20b. skatina esamą dialogą, skirtą užtikrinti solidžias ilgalaikes partnerystes, 
bendradarbiavimo energetikos srityje susitarimus, ypač su energiją 
eksportuojančiomis šalimis, ir poreikį didinti energijos vartojimo efektyvumą. ES 
Kaimynystės politikos pagrindu turi didinti savo tiekėjų ir naftos bei dujų tranzito 
maršrutų įvairovę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 372
20c dalis (nauja)

20c. taip pat pažymi, kad siekiant suformuoti pasaulinį požiūrį į energetiką, tapo 
reikalingas panašus pagrindinių energiją vartojančių ir ją gaminančių šalių 
dialogas. Šios naujos pasaulinio energetikos srities dialogo formos turėtų būti 
skirtos padaryti pasaulines energetikos rinkas stabilias, saugias ir skaidrias ir kartu 
nuolat didinti švarių energijos šaltinių naudojimą ir energijos vartojimo 
efektyvumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 373
21 dalis

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Herbert Reul

Pakeitimas 374
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų dujų 
stygiaus pavojų po 2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir 
energijos švaistymo Rusijos vidaus rinkoje; reikalauja, kad valstybės narės aiškiai 
suprastų, kad reikiamos investicijos vargu ar ateis be geresnių garantijų investicijoms 
(išbraukta); ES turi pripažinti, kad be ilgalaikių sutarčių investicijos nebus 
daromos, Rusijos negalima priversti pasirašyti Energetikos chartijos Tranzito 
protokolo, o dėl prieigos galimybės trečiosioms šalims, siekiant ateityje užtikrinti 
pakankamą dujų tiekimą į ES, dabartinė teisinių išimčių sistema turi tapti norma;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 375
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į nesubalansuotų rinkos galių 
išorės tiekėjų atžvilgiu klausimą ir realų iš Rusijos tiekiamų dujų stygiaus pavojų po 
2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir energijos švaistymo Rusijos 
vidaus rinkoje; reikalauja, kad valstybės narės ir Komisija, užtikrindamos išsamų 
Direktyvos 2003/55/EB įgyvendinimą, skatintų pastovią ir palankią aplinką 
investicijoms ir aktyviai dalyvautų tarptautinėse iniciatyvose, pvz., Energetikos 
chartijos sutartyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Pakeitimas 376
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų dujų 
stygiaus pavojų po 2010 metų, be kita ko, dėl investicijų trūkumo, besaikio 
nutekinimo ir energijos švaistymo Rusijos vidaus rinkoje; reikalauja, kad valstybės 
narės aiškiai suprastų, kad didesnė tikimybė, jog reikiamos investicijos (išbraukta)
ateis, jeigu bus suteiktos (išbraukta) geresnės garantijos investicijoms (išbraukta), 
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t. y. pasirašius Tranzito protokolą ir įtraukus Energetikos chartijos sutartyje, dėl 
kurios ketinama derėtis PBS su Rusija pagrindu, įtvirtintus principus į ES išorės 
santykius, susijusius su energetika;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, 
Jerzy Buzek

Pakeitimas 377
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų dujų 
stygiaus pavojų po 2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir 
energijos švaistymo Rusijos vidaus rinkoje; reikalauja, kad valstybės narės aiškiai 
suprastų, kad reikiamos investicijos vargu ar ateis be geresnių garantijų investicijoms, 
kurios bus suteikiamos tik ratifikavus Energetikos chartijos sutartį, kuri yra svarbus 
pagrindas; suvokia, kad dvišaliai santykiai su šalimis tiekėjomis turi būti grindžiami 
abipusiškumo principu; reikalauja, kad į Europos vidaus rinką būtų labai atsargiai 
įsileidžiamos neatsietos pusiau monopolinės įmonės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 378
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų dujų 
stygiaus pavojų po 2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir 
energijos švaistymo Rusijos vidaus rinkoje; reikalauja, kad valstybės narės aiškiai 
suprastų, kad reikiamos investicijos vargu ar ateis be geresnių garantijų investicijoms, 
kurios bus suteikiamos tik ratifikavus Energetikos chartijos sutartį; reikalauja, kad 
valstybės narės ir Sąjunga savo diskusijose dėl energetikos su Rusija reikalautų 
Rusijos nedelsiant ratifikuoti Energetikos chartijos sutartį ir jos laikytis, nes ji 
padeda užtikrinti labai reikalingas būsimas investicijas į Rusijos energetikos 
infrastruktūrą ir taip užtikrina, kad būsimas Europos energijos poreikis bus 
patenkintas;   

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 379
21 dalis

21. reikalauja Komisijos ir valstybių narių rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų 
dujų stygiaus pavojų po 2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir 
energijos švaistymo Rusijos vidaus rinkoje. reikalauja, kad valstybės narės pabrėžtų, 
kad reikiamos investicijos vargu ar ateis be geresnių garantijų investicijoms ir trečiųjų 
šalių galimybės prieiti prie infrastruktūros; tai būtų skatinama (išbraukta)
ratifikavus Energetikos chartijos sutartį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 380
21 dalis

21. reikalauja Komisijos ir valstybių narių rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų 
dujų stygiaus pavojų po 2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir 
energijos švaistymo Rusijos vidaus rinkoje. reikalauja, kad valstybės narės pabrėžtų, 
kad reikiamos investicijos vargu ar ateis be geresnių garantijų investicijoms ir trečiųjų 
šalių galimybės pasiekti infrastruktūrą; tai būtų skatinama (išbraukta) ratifikavus 
Energetikos chartijos sutartį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 381
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų dujų 
stygiaus pavojų po 2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir 
energijos švaistymo Rusijos vidaus rinkoje; reikalauja, kad valstybės narės aiškiai 
suprastų, kad reikiamos investicijos vargu ar ateis be geresnių garantijų investicijoms, 
kurios bus suteikiamos tik ratifikavus ir įgyvendinus Energetikos chartijos sutartį ir 
jos protokolus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 382
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų dujų 
stygiaus pavojų po 2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir 
energijos švaistymo Rusijos vidaus rinkoje; reikalauja, kad valstybės narės aiškiai 
suprastų, kad reikiamos investicijos vargu ar ateis be geresnių garantijų investicijoms, 
kurios bus suteikiamos tik ratifikavus Energetikos chartijos sutartį ir pasirašius jos 
Tranzito protokolą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 383
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų dujų 
stygiaus pavojų po 2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir 
energijos švaistymo Rusijos vidaus rinkoje; reikalauja, kad valstybės narės aiškiai 
suprastų, kad reikiamos investicijos vargu ar ateis be geresnių garantijų investicijoms, 
kurios bus suteikiamos tik ratifikavus Europos Energetikos chartijos sutartį;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 384
21a dalis (nauja)

21a. prašo Komisijos ir Tarybos pripažinti, kad pasaulyje 2 milijardai žmonių neturi 
galimybės pasinaudoti pagrindinėmis energetikos paslaugomis ir kad ES turėtų 
nustatyti politinę kryptį, skirtą sušvelninti šią padėtį ir pasiekti Tūkstantmečio 
vystymosi tikslus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, 
Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan Brezina, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy 
Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 385
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisiją skirti dėmesio artimesniam bendradarbiavimui ne vien su Rusija, 
bet ir su kitomis energiją eksportuojančiomis, pvz., NVS ir OPEC priklausančiomis, 
šalimis; teigiamai vertina planuojamą Europos lygmens energijos bendrijos 
sukūrimą; prašo Komisiją išplėsti bendradarbiavimą su kitomis didelėmis energiją 
vartojančiomis šalimis, pvz., JAV, Kinija ir Indija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 386
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisiją skirti dėmesio artimesniam bendradarbiavimui ne vien su Rusija, 
bet ir su kitomis energiją eksportuojančiomis, pvz., NVS ir OPEC priklausančiomis, 
šalimis; teigiamai vertina planuojamą Europos lygmens energijos bendrijos 
sukūrimą; prašo Komisiją išplėsti bendradarbiavimą su kitomis didelėmis energiją 
vartojančiomis šalimis, pvz., JAV, Kinija ir Indija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 387
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisiją išnagrinėti ir spręsti techninių gedimų trečiosiose šalyse, darančių 
poveikį tarptautiniam tiekimui į ES valstybes nares, pvz., naftos tiekimo iš 
„Družba“naftotiekio sutrikimų, klausimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 388
21a dalis (nauja)

21a. pabrėžia poreikį ES dujų rinkoje sukurti didesnę įvairovę ieškant būdų užtikrinti 
didesnį energijos tiekimą tiesiogiai iš gamintojų Centrinėje Azijoje, t. y. 
Kazachstane, Azerbaidžane, Turkmėnistane ir Uzbekistane; ragina Komisiją skubiai 
panaudoti konkurencijos srityje turimas galias imtis Gazpromo sprendimo uždaryti 
priėjimą prie savo naftotiekių Centrinės Azijos gamintojams, galintiems ES patiekti 
pigesnių dujų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 389
21a dalis (nauja)

21a. pripažįsta, kad partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai turi būti abipusiškai 
naudingi, ypač sudaryti su tomis šalimis, su kuriomis esama aiškios ir tvirtos 
tarpusavio priklausomybės, ypač su Rusija ir Alžyru; mano, kad susitarimai turi 
padėti energiją tiekiančiose šalyse sukurti pastovias ir atviras reguliavimo sistemas 
ir taip skatinti reikiamas masines investicijas į eksploataciją ir transporto 
infrastruktūrą siekiant užtikrinti ilgalaikį tiekimą, tačiau jie taip pat turi būti 
naudojami ir kaip galimybė išplėtoti bendradarbiavimą atsinaujinančių energijos 
šaltinių srityje, skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir tarptautinio lygmens 
taupymo iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma

Pakeitimas 390
21a dalis (nauja)

21a. prašo Tarybą ir Komisiją  sąžiningus, skaidrius ir teisingus ES ir Rusijos santykius 
laikyti sudėtine naujojo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo dalimi siekiant 
užtikrinti abiem pusėms naudingą tarpusavio priklausomybę; šiame susitarime, kaip 
ir PPO, turėtų būti numatytas būdas spręsti ES, Rusijos ir (arba) individualių 
investuotojų ginčus;

Or. en



PE 378.878v01-00 122/125 AM\634125LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 391
21a dalis (nauja)

21a. mano, kad ES privalo su atitinkamomis šalimis sukurti decentralizuotos energetikos 
sprendimus, pritaikytus kaimo vietovėms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Joan Calabuig Rull

Pakeitimas 392
21a dalis (nauja)

21a. pažymi, kad valstybės narės energijos rinkos liberalizavimą skatino įvairiomis 
politikos priemonėmis ir kad skirtumų galima pastebėti ir jų teisinėse sistemose;

Or. es

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 393
21a dalis (nauja)

21a. atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kad norint didinti tiekimo patikimumą reikia remti 
projektų, didinančių kilmės šalių ir tranzito maršrutų įvairovę, įgyvendinimą (pvz., 
Nabucco dujotiekio statybą);

Or. hu

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 394
21a dalis (nauja)

21a. Reikalauja sukurti strategiją toliau bendradarbiauti su Rusija energetikos 
klausimais. Abipusiškumas ir skaidrumas – pamatiniai principai, kuriais turi būti 
grindžiami mūsų santykiai, o ES turi Rusijos primygtinai reikalauti ratifikuoti 
Energetikos chartijos sutartį ir Tranzito protokolą; daugiau dėmesio reikėtų skirti 
Sankt Peterburge vykusio G8 susitikimo metu padaryto pranešimo dėl pasaulinių 
saugumo principų įgyvendinimui ES ir Rusijos santykiuose. Valstybės narės turėtų 
daryti spaudimą įmonėms nesudaryti susitarimų su išorės tiekėjais ir nesuteikti 
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galimybės arba leidimo pirkti ES žemesnės grandies rinkų, kol neratifikuoti minėti 
susitarimai. Prašo, kad Rusijos atveju būtų toliau plėtojama Nuolatinė energetikos 
partnerystės taryba;

Or. en

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 395
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisiją skubiai skirti dėmesio ne vien artimesniam bendradarbiavimui su 
Rusija, bet intensyviau bendradarbiauti ir su kitomis energiją eksportuojančiomis 
šalimis, ypač OPEC šalimis; teigiamai vertina planuojamą Europos lygmens 
energijos bendrijos sukūrimą; prašo Komisiją išplėsti bendradarbiavimą su kitomis 
didelėmis energiją vartojančiomis šalimis, pvz., JAV, Indija ar Kinija;

Or. de

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 396
21b dalis (nauja)

21b. ragina ES ir valstybes nares derėtis dėl ilgalaikių energijos pirkimo ir tiekimo 
sutarčių su energiją tiekiančiomis šalimis ir taip Europoje didinti energijos tiekimo 
patikimumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 397
21b dalis (nauja)

21b. prašo Komisijos patvirtinti ir skatinti Kasybos pramonės skaidrumo iniciatyvą
(EITI) ir sukurti strategiją integruoti EITI ir Įmonių socialinės atsakomybės 
sistemos principus į susitarimus su trečiosiomis šalimis; konkrečiomis šių 
susitarimų nuostatomis šiose šalyse turėtų būti remiamas pilietinės visuomenės kaip 
nepriklausomo pajamų, gaunamų iš energetikos, valdymo sergėtojo vaidmuo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 398
21b dalis (nauja)

21b. prašo imtis veiksmų užtikrinti, kad būtų toliau kuriama Visos Europos energijos 
bendrija (PEEC), išplečiama Energijos bendrijos sutartis, į ją įtraukiama Turkija ir 
ištiriama galimybė Mašreko ir Magrebo šalims prisijungti prie PEEC;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 399
21c dalis (nauja)

21c. pabrėžia, kad tapo neišvengiama nauja energiją vartojančių šalių politinio dialogo 
ir bendradarbiavimo forma, ypač su JAV, Kinija, Japonija ir Indija; pažymi, kad 
panašus pagrindinių energiją vartojančių ir gaminančių šalių dialogas tapo 
reikalingas siekiant sukurti pasaulinį požiūrį į energetiką. Šios naujos pasaulinio 
energetikos srities dialogo formos turėtų būti skirtos padaryti pasaulines energetikos 
rinkas stabilias, saugias ir skaidrias ir kartu nuolat didinti švarių energijos šaltinių 
naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 400
21a dalis (nauja)

21a. mano, kad Europos Sąjungos priemonių poveikį labai sustiprintų tvirta užsienio 
politika, kuria būtų siekiama įtikinti visas išvystytos pramonės šalis kovoti su 
klimato kaita, ir daugelio programų, kuriomis siekiama skatinti švarią ir efektyvią 
energiją, įtraukimas į Europos Sąjungos vystymosi politiką;

Or. el
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