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Pakeitimas 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Saugumo trūkumas energetikos 
sektoriuje, ypač dujų tiekimo srityje, turi 
vis didesnį neigiamą poveikį valstybių 
narių finansiniam ir ekonominiam 
vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Esant dabartinei dujotiekio tinklo 
plėtros Bendrijos viduje būklei 
nesudaromos sąlygos užtikrintam ir 
tinkamam tiekimui į visas valstybes nares.

Or. en

Pakeitimas 3
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Veikiančios ir gerai sujungtos 
energijos vidaus rinkos poreikis ir stabili 
bei skaidri teisinė ir reguliavimo sistema 
yra viena iš būtinų veiksmingo energijos 
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tiekimo ir naudojimo sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 4
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) Investicijas į energetikos 
infrastruktūrą iš esmės valdo rinkos jėgos 
ir įmonės yra iš esmės ir visų pirma 
atsakingos už infrastruktūros plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 5
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 e nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1e) Egzistuoja unikalus, išskirtinis ir 
laikinas poreikis stabilizuoti ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Taip pat aišku, kad ilgalaikis Europos 
ekonomikos tvirtumas ir darnumas 
priklauso nuo to, kaip ji bus pertvarkyta, 

(2) Taip pat aišku, kad ilgalaikis Europos 
ekonomikos tvirtumas ir darnumas 
priklauso nuo to, kaip ji bus pertvarkyta, 
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kad atitiktų saugaus apsirūpinimo energija 
poreikius ir būtinybę sumažinti išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šią 
išvadą patvirtina didėjantis susirūpinimas 
dėl patikimo dujų tiekimo užtikrinimo.

kad atitiktų saugaus apsirūpinimo energija 
poreikius, būtinybę didinti energijos 
naudojimo efektyvumą ir sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį. Šią išvadą patvirtina didėjantis 
susirūpinimas dėl patikimo dujų tiekimo 
užtikrinimo.

Or. en

Pagrindimas

Energijos efektyvumo skatinimas yra svarbus, jei ES nori pasiekti savo„ 20-20-20“ tikslą ir 
laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų šioje srityje. Todėl būtina aiškiai pabrėžti jo svarbą 
šiame pranešime.

Pakeitimas 7
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pabrėžia, kad investicijas į 
energetikos infrastruktūrą visų pirma 
valdo rinkos jėgos, todėl svarbiausia 
atsakomybė už infrastruktūros projektus 
tenka įmonėms. Todėl valstybės narės ir 
Europos Sąjunga turėtų imtis veiksmų 
siekdamos sukurti geresnę įmonių 
investicijų į energetikos infrastruktūrą 
sistemą. Tai turėtų apimti stabilią ir 
skaidrią teisinę ir reguliavimo sistemą 
kaip vieną iš būtinų veiksmingo energijos 
tiekimo ir naudojimo sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Svarbi atkūrimo plano dalis buvo 
pasiūlymas padidinti Bendrijos išlaidas 
nustatytiems strateginiams sektoriams, taip 
sprendžiant nepakankamo investuotojų 
pasitikėjimo problemą ir sudarant sąlygas 
tvirtesnei ekonomikai kurti. Europos 
Vadovų Taryba paprašė Komisijos, 
atsižvelgiant į atitinkamą geografinio 
pasiskirstymo pusiausvyrą, pateikti 
konkrečių projektų sąrašą, pagal kurį 
pirmiausia būtų didinamos investicijos į 
infrastruktūros projektų plėtojimą.

(4) Svarbi atkūrimo plano dalis buvo 
pasiūlymas padidinti Bendrijos išlaidas 
nustatytiems strateginiams sektoriams, taip 
sprendžiant nepakankamo investuotojų 
pasitikėjimo problemą ir sudarant sąlygas 
tvirtesnei ekonomikai kurti. Europos 
Vadovų Taryba paprašė Komisijos, 
atsižvelgiant į atitinkamą geografinio 
pasiskirstymo pusiausvyrą, pateikti 
konkrečių projektų sąrašą, pagal kurį 
pirmiausia būtų didinamos investicijos į 
infrastruktūros projektų plėtojimą, 
įskaitant atsinaujinančius energijos 
šaltinius ir investicijas energijos 
naudojimo efektyvumo srityje, ypač 
miestuose ir pastatuose.

Or. en

Pakeitimas 9
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Svarbi atkūrimo plano dalis buvo 
pasiūlymas padidinti Bendrijos išlaidas 
nustatytiems strateginiams sektoriams, taip 
sprendžiant nepakankamo investuotojų 
pasitikėjimo problemą ir sudarant sąlygas 
tvirtesnei ekonomikai kurti. Europos 
Vadovų Taryba paprašė Komisijos, 
atsižvelgiant į atitinkamą geografinio 
pasiskirstymo pusiausvyrą, pateikti 
konkrečių projektų sąrašą, pagal kurį 
pirmiausia būtų didinamos investicijos į 
infrastruktūros projektų plėtojimą.

(4) Svarbi atkūrimo plano dalis buvo 
pasiūlymas padidinti Bendrijos išlaidas 
nustatytiems strateginiams sektoriams, taip 
sprendžiant nepakankamo investuotojų 
pasitikėjimo problemą ir sudarant sąlygas 
tvirtesnei ekonomikai kurti, pripažįstant 
unikalią, išskirtinę ir laikiną būtinybę 
stabilizuoti ekonomiką. Europos Vadovų 
Taryba paprašė Komisijos, atsižvelgiant į 
atitinkamą geografinio pasiskirstymo 
pusiausvyrą, pateikti konkrečių projektų 
sąrašą, pagal kurį pirmiausia būtų 
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didinamos investicijos į infrastruktūros 
projektų plėtojimą.

Or. en

Pakeitimas 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Ypač svarbu finansuoti priemones, 
kuriomis sparčiai sprendžiami ir 
ekonomikos krizės, ir Bendrijos 
neatidėliotinos būtinybės apsirūpinti 
energija klausimai.

(5) Ypač svarbu finansuoti priemones, 
kuriomis sparčiai sprendžiami ir 
ekonomikos krizės, ir Bendrijos 
neatidėliotinos būtinybės apsirūpinti 
energija klausimai, taikant subalansuotą 
metodą, kad būtų užtikrintas regionų 
lygiavertiškumas.

Or. en

Pakeitimas 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Siekiant neatidėliotino poveikio 
ekonominei krizei taip pat būtina didinti 
Bendrijos finansinės paramos efektyvumą 
ir vertę glaudžiau koordinuojant veiksmus 
ir veiksmingai bendradarbiaujant su 
Europos investicijų banku, Europos 
investicijų fondu ir atitinkamomis 
nacionalinėmis viešosiomis finansinėmis 
institucijomis, kurios pajėgios valdyti 
visos ES programas.

Or. en
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Pakeitimas 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Kadangi dabartinė ekonomikos, 
energijos ir finansų krizė atskleidė 
energijos šaltinių pasirinkimo trapumą, 
didesnės paskatos investuoti į energijos 
naudojimo efektyvumą galėtų padėti 
pagyvinti ekonomiką ir sukurti naujas 
darbo vietas. 

Or. en

Pagrindimas

Būtinybė užtikrinti energijos tiekimo saugumą yra dar viena iš priežasčių prisiminti energijos 
efektyvumą, nes dėl jo sumažėja tikras energijos poreikis ir skatinamas alternatyvių formų 
vystymas.

Pakeitimas 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Siekiant užtikrinti, kad lėšos, 
suteiktos pagal Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPEG), 
turėtų didžiausią poveikį, jos neturėtų būti 
apribotos tiesioginėmis subsidijomis, bet 
turėtų būti nukreiptos į naujoviškas 
finansų priemones, pvz., paskolų 
garantijų programas, rizikos pasidalijimo 
priemones, tiesiogines kapitalo priemones, 
atnaujinamuosius fondus ir sumažintų 
palūkanų fondus. Europos Komisija 
turėtų įgalioti Europos investicijų banką 
(EIB), Europos investicijų fondą (EIF) ir 
kitas viešąsias finansines institucijas, 
turinčias atitinkamą patirtį, pvz., 
Vokietijos Kreditanstalt für Wiederaufbau 
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(KfW) arba Prancūzijos Caisse des 
Crédits, parengti tokias priemones. 
Siekiant užtikrinti, kad Europos 
Parlamentas, kaip biudžeto valdymo 
institucija, galėtų veiksmingai 
kontroliuoti lėšų panaudojimą pagal šias 
priemones, Europos Komisija kiekvieną 
mėnesį turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie 
programos įgyvendinimą ir turėtų būti 
įpareigota Parlamentui ar Tarybai 
pareikalavus pateikti detalią informaciją 
apie EEPEG paramos panaudojimą, 
įskaitant informaciją apie naujoviškas 
finansines priemones ir apie kiekvieno 
projekto įgyvendinimą, įskaitant jo 
vystymo etapą ir konkrečius skaičius, ypač 
atsižvelgiant į finansinį programavimą.

Or. en

Pakeitimas 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant akivaizdaus ir stipraus 
poveikio, šios investicijos turėtų būti 
sutelkiamos į kelis konkrečius sektorius. 
Tai turėtų būti sektoriai, kuriuose:

(6) Siekiant akivaizdaus ir stipraus 
poveikio, šios investicijos turėtų būti 
sutelkiamos į kelis konkrečius sektorius. 
Tai turėtų būti sektoriai, kuriuose:

a) šiuo veiksmu būtų akivaizdžiai 
prisidedama prie energijos tiekimo 
saugumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų;

a) šiuo veiksmu būtų akivaizdžiai 
prisidedama prie energijos tiekimo 
saugumo, energijos naudojimo 
efektyvumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų;

b) esama didelių ir gerai parengtų projektų, 
kuriuos vykdant būtų galima veiksmingai 
bei efektyviai panaudoti gausias finansinės 
paramos lėšas ir pritraukti dideles 
investicijas iš kitų šaltinių, įskaitant 
Europos investicijų banką; ir

b) esama didelių ir gerai parengtų projektų, 
kuriuos vykdant būtų galima veiksmingai 
bei efektyviai panaudoti gausias finansinės 
paramos lėšas ir pritraukti dideles 
investicijas iš kitų šaltinių, įskaitant 
Europos investicijų banką; ir

c) Europos lygmens veiksmais galima 
sukurti pridėtinę vertę.

c) Europos lygmens veiksmais galima 



PE421.268v01-00 10/87 AM\772702LT.doc

LT

sukurti pridėtinę vertę.

Dujų ir elektros tinklų jungčių, jūros vėjo 
energetikos ir anglies dioksido surinkimo 
bei saugojimo sektoriai atitinka šiuos 
kriterijus.

Dujų ir elektros tinklų jungčių, jūros vėjo 
energetikos ir kitų atsinaujinančių 
energijos šaltinių panaudojimo, energijos 
naudojimo efektyvumo priemonės ir 
anglies dioksido surinkimo bei saugojimo 
sektoriai atitinka šiuos kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Energijos naudojimo efektyvumas yra Europos Sąjungos nustatyto „20-20-20“ tikslo dalis. 
Būtina remti tvirtas šių tikslų siekimo priemones, nes tai yra greitas ir patikimas būdas 
sumažinti išmetamo CO2 kiekį, stiprinti saugų apsirūpinimą energija ir sudaryti vertingas 
galimybes kurti naujas darbo vietas, kurios itin svarbios ekonomikos atgaivinimui. Taip pat 
dėl to reikia skatinti visas atsinaujinančių energijos šaltinių rūšis, o ne tik jūros vėjo 
energetiką.

Pakeitimas 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant akivaizdaus ir stipraus 
poveikio, šios investicijos turėtų būti 
sutelkiamos į kelis konkrečius sektorius. 
Tai turėtų būti sektoriai, kuriuose:

(6) Siekiant akivaizdaus ir stipraus 
poveikio, šios investicijos turėtų būti 
sutelkiamos į kelis konkrečius sektorius. 
Tai turėtų būti sektoriai, kuriuose:

a) šiuo veiksmu būtų akivaizdžiai 
prisidedama prie energijos tiekimo 
saugumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų;

a) šiuo veiksmu būtų akivaizdžiai 
prisidedama prie energijos tiekimo 
saugumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų;

b) esama didelių ir gerai parengtų projektų, 
kuriuos vykdant būtų galima veiksmingai 
bei efektyviai panaudoti gausias finansinės 
paramos lėšas ir pritraukti dideles 
investicijas iš kitų šaltinių, įskaitant 
Europos investicijų banką; ir

b) esama didelių ir gerai parengtų projektų, 
kuriuos vykdant būtų galima veiksmingai 
bei efektyviai panaudoti gausias finansinės 
paramos lėšas ir pritraukti dideles 
investicijas iš kitų šaltinių, įskaitant 
Europos investicijų banką;

ba) ilgalaikius projektus planuojama 
pradėti iki 2010 m. pabaigos; ir

c) Europos lygmens veiksmais galima 
sukurti pridėtinę vertę.

c) Europos lygmens veiksmais galima 
sukurti pridėtinę vertę.
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Dujų ir elektros tinklų jungčių, jūros vėjo 
energetikos ir anglies dioksido surinkimo 
bei saugojimo sektoriai atitinka šiuos 
kriterijus. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad projektais, laikomais tinkamais finansuoti pagal šį reglamentą, de 
facto būtų prisidedama prie ekonomikos gaivinimo, svarbu, kad šie projektai būtų parengti ir 
galėtų būti vykdomi per artimiausius pusantrų metų. Taip pat svarbu, kad finansavimas būtų 
skiriamas didelio masto projektams, kadangi juos vykdant būtų prisidedama prie ilgalaikio 
ekonomikos atsigavimo. Galiausiai, netikslinga kai kuriuos sektorius iš anksto paminėti kaip 
laikomus tinkamais finansuoti. kiekvienas projektas turi būti tikrinamas atsižvelgiant į tuos 
pačius kriterijus.

Pakeitimas 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) esama didelių ir gerai parengtų projektų, 
kuriuos vykdant būtų galima veiksmingai 
bei efektyviai panaudoti gausias finansinės 
paramos lėšas ir pritraukti dideles 
investicijas iš kitų šaltinių, įskaitant 
Europos investicijų banką; ir

b) esama didelių ir gerai parengtų projektų, 
kuriuos vykdant būtų galima veiksmingai 
bei efektyviai panaudoti gausias finansinės 
paramos lėšas ir pritraukti dideles 
investicijas iš kitų šaltinių, įskaitant 
Europos investicijų banką, Europos 
investicijų fondą ir, jei įmanoma, 
atitinkamas nacionalines finansines 
institucijas, kurios pajėgios valdyti visos 
ES programas;

Or. en
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Pakeitimas 17
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) šiuo veiksmu būtų prisidedama prie 
didesnio energijos naudojimo efektyvumo 
ir mažesnio pagrindinio energijos 
naudojimo;

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant įvertinti gaunamus pasiūlymus Komisijos taikomi kriterijai turėtų apimti energijos 
naudojimo efektyvumo gerinimo ir pagrindinio energijos naudojimo mažinimo statybos 
sektoriuje ir kitose srityse galimybes.

Pakeitimas 18
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) šio veiksmo rezultatas būtų darbo 
vietų sukūrimas trumpu, vidutiniu ir ilgu 
laikotarpiu.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant įvertinti gaunamus pasiūlymus Komisijos taikomi kriterijai turėtų apimti energijos 
naudojimo efektyvumo gerinimo ir pagrindinio energijos naudojimo mažinimo statybos 
sektoriuje ir kitose srityse galimybes.
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Pakeitimas 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dujų ir elektros tinklų jungčių, jūros vėjo
energijos; ir anglies dioksido surinkimo 
bei saugojimo sektoriai atitinka šiuos 
kriterijus.

Dujų ir elektros tinklų jungčių, visų pirma
vadinamojo ES supertinklo, 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
energijos naudojimo efektyvumo bei 
ekologinių pramonės šakų sektoriai 
atitinka šiuos kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 20
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Su dujų ir elektros tinklų jungtimis 
susiję uždaviniai iškilo per pastaruosius 
metus. Dėl neseniai įvykusių dujų krizių 
(2006 m. ir 2009 m. žiemą) ir iki 2008 m. 
vidurio didėjusių naftos kainų paaiškėjo, 
kad Europa labai pažeidžiama. Vietinių 
energijos išteklių – dujų ir naftos – mažėja, 
todėl Europa tampa vis labiau priklausoma 
nuo importuojamų energijos išteklių. 
Tokiomis aplinkybėmis energetikos 
infrastruktūra yra itin svarbi.

(7) Su dujų ir elektros tinklų jungtimis 
susiję uždaviniai iškilo per pastaruosius 
metus. Dėl neseniai įvykusių dujų krizių 
(2006 m. ir 2009 m. žiemą) ir iki 2008 m. 
vidurio didėjusių naftos kainų paaiškėjo, 
kad Europa labai pažeidžiama. Iki šiol 
nebuvo sprendžiamas jungčių iš Rytų 
Europos šalių į ES energijos rinką 
trūkumo klausimas. Vietinių energijos 
išteklių – dujų ir naftos – mažėja, todėl 
Europa tampa vis labiau priklausoma nuo 
importuojamų energijos išteklių. Tokiomis 
aplinkybėmis energetikos infrastruktūra yra 
itin svarbi.

Or. en
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Pakeitimas 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Būtina atrinkti tuos energetikos 
infrastruktūros projektus, kurie svarbūs 
siekiant užtikrinti energijos vidaus rinkos 
veikimą, energijos tiekimo saugumą ir 
kuriais taip pat prisidedama prie 
ekonomikos gaivinimo.

(8a) Būtina atrinkti tuos energetikos 
infrastruktūros projektus, kurie svarbūs 
siekiant užtikrinti energijos vidaus rinkos 
veikimą, energijos tiekimo saugumą ir 
kuriais taip pat prisidedama prie 
ekonomikos gaivinimo. Atsižvelgiant į tai 
ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas 
projektų, kuriuos įgyvendinant 
suteikiamos alternatyvios dujų tiekimo 
galimybės valstybėms narėms, 
priklausančioms nuo vieno tiekėjo ir 
galinčioms labiausiai nukentėti nuo dujų 
tiekimo nutraukimo, įgyvendinimui.

Or. en

Pakeitimas 22
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Būtina atrinkti tuos energetikos 
infrastruktūros projektus, kurie svarbūs 
siekiant užtikrinti energijos vidaus rinkos 
veikimą, energijos tiekimo saugumą ir 
kuriais taip pat prisidedama prie 
ekonomikos gaivinimo.

(8a) Būtina atrinkti tuos energetikos 
infrastruktūros projektus, kurie svarbūs 
siekiant užtikrinti energijos vidaus rinkos 
veikimą, energijos tiekimo saugumą, 
didesnį energijos naudojimo efektyvumą 
ir mažesnį pagrindinį energijos 
naudojimą ir kuriais taip pat prisidedama 
prie ekonomikos gaivinimo.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant įvertinti gaunamus pasiūlymus Komisijos taikomi kriterijai turėtų apimti energijos 
naudojimo efektyvumo gerinimo ir pagrindinio energijos naudojimo mažinimo statybos 
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sektoriuje ir kitose srityse galimybes.

Pakeitimas 23
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Būtina atrinkti tuos energetikos 
infrastruktūros projektus, kurie svarbūs 
siekiant užtikrinti energijos vidaus rinkos 
veikimą, energijos tiekimo saugumą ir 
kuriais taip pat prisidedama prie 
ekonomikos gaivinimo.

(8a) Būtina atrinkti tuos energetikos 
infrastruktūros projektus, kurie svarbūs 
siekiant užtikrinti energijos vidaus rinkos 
veikimą, energijos tiekimo saugumą ir 
kuriais taip pat bus prisidedama prie 
recesijos poveikio švelninimo ir vėliau 
prie ekonomikos gaivinimo.

Or. en

Pakeitimas 24
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Anglies dioksido surinkimo bei 
saugojimo ir jūros vėjo energetikos srityse
šis reglamentas grindžiamas Europos 
strateginiu energetikos technologijų planu, 
kuriame raginta parengti ES energetikos 
politikos tikslus atitinkantį bendrą 
strateginį energijos gamybos mokslinių 
tyrimų bei naujovių planą, taip pat 
įsipareigota sukurti šešias pirmiausia šių 
dviejų sričių Europos pramonės 
iniciatyvas. 2008 m. spalio 16 d. posėdyje 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją gerokai paspartinti technologijų 
plano įgyvendinimą. Pagal šią programą 
su anglies dioksido surinkimu bei 
saugojimu ir jūros vėjo energija susiję 
projektai finansuojami nepažeidžiant 
nuostatos dėl vėliau nustatytinų su 

(9) Atsinaujinančių energijos šaltinių 
srityje šis reglamentas grindžiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvomis 2009/.../EB dėl skatinimo 
naudoti energiją iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir dėl pastatų energinio 
naudingumo ir Europos strateginiu 
energetikos technologijų planu, kuriame 
raginta parengti ES energetikos politikos 
tikslus atitinkantį bendrą strateginį 
energijos gamybos mokslinių tyrimų bei 
naujovių planą, taip pat įsipareigota sukurti 
šešias Europos pramonės iniciatyvas, iš 
kurių trys (didžiausios vėjo jėgainės 
daugiausiai naudojant vėjo jėgaines 
jūroje, didelio masto fotovoltinė (PV) ir 
koncentruota saulės energija ir bendras 
pažangus Europos elektros tinklas, 
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demonstraciniais energetikos projektais 
susijusių šešių pramonės iniciatyvų, kaip 
nurodyta Europos strateginiame 
energetikos technologijų plane.

kuriame būtų galima iš esmės integruoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius ir 
decentralizuotus energijos šaltinius) būtų 
tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su 
šia specialia sritimi.

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančių energijos šaltinių atveju šis reglamentas grindžiamas direktyva dėl energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių skatinimo, direktyva dėl pastatų energetinio efektyvumo ir Europos 
strateginiu energetikos technologijų planu.

Pakeitimas 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Anglies dioksido surinkimo bei 
saugojimo ir jūros vėjo energetikos srityse
šis reglamentas grindžiamas Europos 
strateginiu energetikos technologijų planu, 
kuriame raginta parengti ES energetikos 
politikos tikslus atitinkantį bendrą 
strateginį energijos gamybos mokslinių 
tyrimų bei naujovių planą, taip pat 
įsipareigota sukurti šešias pirmiausia šių 
dviejų sričių Europos pramonės 
iniciatyvas. 2008 m. spalio 16 d. posėdyje 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją gerokai paspartinti technologijų 
plano įgyvendinimą. Pagal šią programą 
su anglies dioksido surinkimu bei 
saugojimu ir jūros vėjo energija susiję 
projektai finansuojami nepažeidžiant 
nuostatos dėl vėliau nustatytinų su 
demonstraciniais energetikos projektais 
susijusių šešių pramonės iniciatyvų, kaip 
nurodyta Europos strateginiame 
energetikos technologijų plane.

(9) Atsinaujinančių energijos šaltinių 
srityje šis reglamentas grindžiamas 
direktyva dėl energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių skatinimo ir Europos strateginiu 
energetikos technologijų planu, kuriame 
raginta parengti ES energetikos politikos 
tikslus atitinkantį bendrą strateginį 
energijos gamybos mokslinių tyrimų bei 
naujovių planą, taip pat įsipareigota sukurti 
šešias Europos pramonės iniciatyvas, iš 
kurių trys būtų tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusios su šia specialia sritimi.

Or. en
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Pakeitimas 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Anglies dioksido surinkimo bei 
saugojimo ir jūros vėjo energetikos srityse 
šis reglamentas grindžiamas Europos 
strateginiu energetikos technologijų planu, 
kuriame raginta parengti ES energetikos 
politikos tikslus atitinkantį bendrą 
strateginį energijos gamybos mokslinių 
tyrimų bei naujovių planą, taip pat 
įsipareigota sukurti šešias pirmiausia šių 
dviejų sričių Europos pramonės 
iniciatyvas. 2008 m. spalio 16 d. posėdyje 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją gerokai paspartinti technologijų 
plano įgyvendinimą. Pagal šią programą su 
anglies dioksido surinkimu bei saugojimu 
ir jūros vėjo energija susiję projektai 
finansuojami nepažeidžiant nuostatos dėl 
vėliau nustatytinų su demonstraciniais 
energetikos projektais susijusių šešių 
pramonės iniciatyvų, kaip nurodyta 
Europos strateginiame energetikos 
technologijų plane.

(9) Anglies dioksido surinkimo bei 
saugojimo ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių srityje šis reglamentas grindžiamas 
Europos strateginiu energetikos 
technologijų planu ir direktyva dėl 
skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių, kuriuose raginta 
parengti ES energetikos politikos tikslus 
atitinkantį bendrą strateginį energijos 
gamybos mokslinių tyrimų bei naujovių 
planą, taip pat įsipareigota sukurti šešias 
Europos pramonės iniciatyvas, iš kurių 
trys (didžiausios vėjo jėgainės daugiausiai 
naudojant vėjo jėgaines jūroje, didelio 
masto fotovoltinė (PV) ir koncentruota 
saulės energija, ir bendras pažangus 
Europos elektros tinklas, kuriame būtų 
galima iš esmės integruoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius ir 
decentralizuotus energijos šaltinius) būtų 
tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su 
šia specialia sritimi. 2008 m. spalio 16 d. 
posėdyje Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją gerokai paspartinti technologijų 
plano įgyvendinimą. Pagal šią programą su 
anglies dioksido surinkimu bei saugojimu 
ir jūros vėjo energija susiję projektai 
finansuojami nepažeidžiant nuostatos dėl 
vėliau nustatytinų su demonstraciniais 
energetikos projektais susijusių šešių 
pramonės iniciatyvų, kaip nurodyta 
Europos strateginiame energetikos 
technologijų plane.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo paramą apriboti tik anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ir jūros vėjo 
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energetikos projektais. Priešingai, tai labai prieštarautų mūsų pastangoms atgaivinti ir 
stiprinti Europos ekonomiką ir sudaryti sąlygas naujoms darbo vietoms mūsų piliečiams. 
Todėl bendras visų atsinaujinančių energijos šaltinių formų paminėjimas labiau tinkamas.

Pakeitimas 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Energijos naudojimo efektyvumo 
srityje miestuose yra daug galimybių, 
pasirengimo ir pajėgumų užtikrinti tvarią 
plėtrą, kuri paskatintų trumpalaikį ES 
ekonomikos pagyvinimą ir ilgesnio 
laikotarpio pertvarkymą, kaip parodė 
Merų pakto iniciatyvos sėkmė. Miestai 
gali remtis egzistuojančia glaudžia įvairių 
sektorių partneryste, pasinaudoti patirtimi 
vietos projektų valdymo srityje, planavimo 
valdžios institucijų atsakomybe ir savo 
plataus masto darbdavio vaidmeniu bei 
funkcija infrastruktūros valdyme.  
Vykdant naujoviškus ir tvarius projektus 
miestų lygmeniu bus galima pasinaudoti 
vietos pajėgumais apmokant darbuotojus, 
pritaikant infrastruktūrą ir teikiant 
paramą įmonėms. Miestai turėtų būti 
labiau remiami, kad būtų pasiekti ir 
viršyti ES tikslai energijos ir klimato 
srityse. Todėl EEPEG pagrindinis 
dėmesys turėtų būti skiriamas miestams ir 
ypač jų energijos naudojimo efektyvumui 
ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimui jų pastatuose iš naujo skiriant 
lėšas pažangiems projektams, kurie 
koordinuojami ir didžiąja dalimi 
įgyvendinami miestų lygmeniu.

Or. en
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Pakeitimas 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) 40 proc. energijos ES sunaudojama 
statybos sektoriuje. Būtinos lėšos pastatų 
atnaujinimui ir statymui atsižvelgiant į 
didžiausią energijos naudojimo 
efektyvumą ir naudojant visus vietos 
atsinaujinančius energijos šaltinius yra 
labai svarbios klimato kaitos poveikio 
mažinimo, energijos tiekimo saugumo 
didinimo ir greito užimtumo didinimo ES 
užtikrinimo požiūriu. EEPEG parama 
turėtų būti teikiama išankstiniam 
investavimui į energijos naudojimo 
požiūriu pažangius pastatus ir bendrai 
siekiant Direktyvoje xxxx/xxxx dėl pastatų 
energinio naudingumo numatytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) Šiuo metu išlaidos, susijusios su 
išteklių naudojimu, kai kuriose ES 
pagrindinėse pramonės srityse yra labai 
didelės ir kartais netgi didesnės negu 
darbo sąnaudos. Kaip pabrėžta 
atitinkamame Komisijos komunikate, ES 
taip pat vis labiau tampa priklausoma nuo 
riboto skaičiaus šalių, nepriklausančių jos 
valstybėms narėms, iš kurių ji įsiveža tam 
tikras retas, bet strategiškai svarbias 
žaliavas, pvz., litį, ir tai kelia nerimą. 
Dabartinės krizės panaudojimas siekiant 
investuoti į pramonės procesų 
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modernizavimą ES didelio masto 
pramonės šakose ir MVĮ sektoriuje bus 
viena iš didžiausių ES ekonomikos 
konkurencingumo skatinimo priemonių. 
Ekologinės pramonės šakos taip pat bus 
svarbios ateityje ir turi didelį augimo 
potencialą. ES dažnai pirmauja 
ekologinių technologijų mokslinių tyrimų 
srityje, bet kitos valstybės, visų pirma 
Jungtinės Amerikos Valstijos, pralenkia 
ES šių technologijų diegimo srityje, ypač 
panaudojant geresnę prieigą prie rizikos 
kapitalo.

Or. en

Pakeitimas 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant greitai paveikti ekonomikos 
krizę, šiame reglamente turi būti išvardyti 
projektai, kuriems nedelsiant gali būti 
skiriama finansinė parama, jei jie atitinka 
kriterijus, kuriais užtikrinamas 
veiksmingumas bei efektyvumas, ir paisant 
pagal finansinį paketą nustatytų ribų.

(10) Siekiant greitai paveikti ekonomikos 
krizę, šiame reglamente turi būti nustatytas
negalutinis gerai parengtų projektų 
sąrašas, kuriems nedelsiant gali būti 
skiriama finansinė parama, jei jie atitinka
kriterijus, kuriais užtikrinamas lėšų 
panaudojimas ir greitas projektų 
vykdymas vėliausiai iki 2010 m., didelė 
galima nauda visuomenei atsižvelgiant į 
energijos tiekimo saugumą ir klimato 
kaitą bei techninis ir finansinis 
pagrįstumas, ir paisant pagal finansinį 
paketą nustatytų ribų.

Or. en
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Pakeitimas 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Miestuose yra daug galimybių, 
pasirengimo ir pajėgumų užtikrinti tvarią 
plėtrą, kuri paskatintų trumpalaikį ES 
ekonomikos pagyvinimą ir ilgesnio 
laikotarpio pertvarkymą, kaip parodė 
Merų pakto iniciatyvos sėkmė. Miestai 
turėtų būti skatinami siekti ES tikslų 
energijos ir klimato srityse ir juos viršyti; 
todėl EEPEG turėtų dėmesį sutelkti į 
miestus ir energijos naudojimo 
efektyvumą kuriant vadinamųjų 
pažangiųjų miestų projektą.

Or. en

Pakeitimas 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Dujų ir elektros tinklų jungčių 
projektų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į 
projekto indėlį siekiant neseniai pateiktoje 
Antrojoje strateginėje energetikos 
apžvalgoje nustatytų ir Europos 
Parlamento bei Tarybos patvirtintų 
energijos tiekimo saugumo ir energijos 
šaltinių įvairinimo tikslų. Projektai 
atrenkami įvertinus, ar jais įgyvendinami 
minėtoje apžvalgoje nustatyti prioritetai, ar 
jie pakankamai gerai parengti ir ar jais 
prisidedama prie:

(11) Dujų ir elektros tinklų jungčių 
projektų negalutinis sąrašas sudaromas 
atsižvelgiant į projekto indėlį siekiant 
neseniai pateiktoje Antrojoje strateginėje 
energetikos apžvalgoje nustatytų ir 
Europos Parlamento bei Tarybos 
patvirtintų energijos tiekimo saugumo ir 
energijos šaltinių įvairinimo tikslų. 
Projektai atrenkami įvertinus, ar jais 
įgyvendinami minėtoje apžvalgoje 
nustatyti prioritetai, ar jie pakankamai 
gerai parengti ir ar jais prisidedama prie:

Or. en
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Pakeitimas 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Atsižvelgiant į tai dabartinis 
Komisijos pasiūlytų projektų, kuriems gali 
būti teikiamas Bendrijos finansavimas 
taikant EEPEG sąrašas ir toliau yra 
nenuoseklus ir nėra tinkamas būdas 
reaguoti į krizę valstybėse narėse, kurioms 
krizė dujų sektoriuje turėjo didžiausią 
poveikį.

Or. en

Pakeitimas 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Į jūros vėjo energetikos projektų 
sąrašą įtraukiami projektai, kurie, remiantis 
iš Europos vėjo energijos technologijų 
platformos veikloje dalyvaujančių 
suinteresuotųjų šalių ir pramonės šaltinių 
bei kitų šaltinių surinkta informacija, gali 
būti laikomi patvirtintais ir parengtais 
įgyvendinti; novatoriškais, bet 
grindžiamais tvirtai įsigalėjusiomis 
idėjomis; tokiais, kuriuos galima 
paspartinti gavus finansinę paskatą; 
reikšmingais tarpvalstybiniu mastu; didelio 
masto; tokiais, kuriais galima 
pademonstruoti, kaip technologinės 
pažangos rezultatai bus veiksmingai 
paskleisti atsižvelgiant į Europos 
strateginiame energetikos technologijų 
plane patvirtintus tikslus bei struktūras. 
Finansinė parama turėtų būti skiriama 
tiems projektams, kuriuos plėtojant 2009 ir 

(12) Į negalutinį energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių projektų 
sąrašą įtraukiami jūros vėjo energetikos
projektai, kurie, šalia kitų energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių
projektų remiantis iš Europos vėjo 
energijos technologijų platformos veikloje 
dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių ir 
pramonės šaltinių bei kitų šaltinių surinkta 
informacija, gali būti laikomi patvirtintais 
ir parengtais įgyvendinti; novatoriškais, bet 
grindžiamais tvirtai įsigalėjusiomis 
idėjomis; tokiais, kuriuos galima 
paspartinti gavus finansinę paskatą; 
reikšmingais tarpvalstybiniu mastu; didelio 
masto; tokiais, kuriais galima 
pademonstruoti, kaip technologinės 
pažangos rezultatai bus veiksmingai 
paskleisti, visų pirma atsižvelgiant į 
Europos strateginiame energetikos 
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2010 m. galima padaryti didelę pažangą. technologijų plane patvirtintus tikslus bei 
struktūras. Finansinė parama turėtų būti 
skiriama tiems projektams, kuriuos 
plėtojant 2009 ir 2010 m. galima padaryti 
didelę pažangą.

Or. en

Pakeitimas 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo projektų sąrašas turėtų būti 
sudarytas remiantis iš Iškastinio kuro 
forumo bei Teršalų neišskiriančių 
iškastinio kuro jėgainių technologijų 
platformos veikloje dalyvaujančių 
suinteresuotųjų šalių ir kitų šaltinių 
surinkta informacija. Finansinė parama 
turėtų būti skiriama tiems projektams, 
kuriuos plėtojant 2009 ir 2010 m. galima 
padaryti didelę pažangą.

(13) Anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo atveju finansinė parama turėtų 
būti skiriama tik tiems projektams, kuriuos 
plėtojant skirti lėšų ir pradėti darbus
galima vėliausiai iki 2010 m.

Or. en

Pakeitimas 36
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Jei finansinė parama negali būti 
skirta išvardytiems projektams dėl 
nepakankamos jų pažangos ir 
pasirengimo investicijoms 2009 m. ir 
2010 m., Komisija, jei manoma, kad tai 
reikalinga, turėtų pateikti pasiūlymą dėl 
papildomų tinkamų finansuoti 
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energetikos srities projektų nustatymo.

Or. en

Pagrindimas

Jei nustatyti projektai nebus parengti investicijoms per artimiausius dvejus metus, turėtų būti 
užtikrinta, kad tiems projektams skirta finansinė parama galėtų būti panaudota kitiems 
kriterijus atitinkantiems projektams, kaip nustatyta 1 straipsnio 1 pastraipoje.

Pakeitimas 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Pasirengimas turėtų būti vertinamas
atsižvelgiant į šiuos dalykus: ar sukurta
gerai apgalvota ir įgyvendinama jėgainės, 
įskaitant jos anglies surinkimo 
komponentą, koncepcija; ar sukurta gerai 
apgalvota ir įgyvendinama CO2 
transportavimo bei saugojimo koncepcija; 
ar vietos valdžios institucijos yra aiškiai 
įsipareigojusios remti projektą. Projektais 
taip pat reikės pademonstruoti, kaip 
technologinės pažangos rezultatai bus 
veiksmingai paskleisti ir padės sparčiau 
siekti Europos strateginiame energetikos 
technologijų plane nustatytų tikslų.

(14) Atrankos ir laimėtojo nustatymo 
kriterijai turėtų būti pagrįsti atsižvelgiant į 
šiuos dalykus: ar sukurtas gerai apgalvotas
ir įgyvendinamas anglies dioksido
surinkimo ir saugojimo projektas; ar 
sukurtas gerai apgalvotas ir 
įgyvendinamas CO2 transportavimo bei 
saugojimo projektas; ar įrodyta, kad iki 
2009 m. pabaigos galės būti gauti visi 
reikalingi nacionalinės ir vietos valdžios 
institucijų leidimai. Projektais taip pat 
reikės pademonstruoti, kaip technologinės 
pažangos rezultatai bus veiksmingai 
paskleisti ir padės sparčiau siekti Europos 
strateginiame energetikos technologijų 
plane nustatytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Iš visų reikalavimus atitinkančių (15) Iš visų reikalavimus atitinkančių 



AM\772702LT.doc 25/87 PE421.268v01-00

LT

projektų reikės atrinkti tam tikrus 
projektus. Šia atranka reikėtų garantuoti, 
inter alia, kad kiekvienoje valstybėje 
narėje būtų remiamas ne daugiau kaip 
vienas anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo projektas, taip siekiant 
užtikrinti, kad būtų tiriamos įvairios 
geologinio saugojimo sąlygos ir 
palaikomas tikslas gaivinti ekonomiką 
visoje Europoje.

projektų reikės atrinkti tam tikrus 
projektus. Šia atranka reikėtų garantuoti, 
inter alia, kad kiekvienoje valstybėje 
narėje būtų remiamas ne daugiau kaip 
vienas anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo projektas.

Or. en

Pakeitimas 39
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Atsižvelgiant į specialų šio 
reglamento tikslą ir į būtinybę skubiai 
užtikrinti didžiausią finansinę paramą 
trijų jame nurodytų krypčių projektams 
Komisija turėtų stiprinti šio reglamento 
finansines priemones derinant jas su 
Europos investicijų banko finansinėmis 
priemonėmis ir jomis remiantis. Ypač 
didelis dėmesys turėtų būti skiriamas 
Europos investicijų banko finansinės 
priemonės, skirtos šiame reglamente 
numatytiems energetikos srities 
projektams, kūrimui remiantis rizikos 
pasidalijimo finansine priemone.

Or. en
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Pakeitimas 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Iki 2009 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų pateikti Europos Parlamentui 
pasiūlymą dėl trijų Europos struktūrinių 
fondų veiklos gerinimo, ypač MVĮ 
atžvilgiu, inter alia, trumpinant laikotarpį 
prieš mokėjimus iš fondų ir numatant 
galimybę iš anksto gauti mokėjimus iš 
fondų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu ištirti, kaip pagerinti prieigą prie Europos struktūrinių fondų, ypač MVĮ, nes 
labiausiai tikėtina, kad jos negaus lėšų pagal ekonomikos atkūrimo planą.

Pakeitimas 41
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Dėl būtinybės skubiai spręsti 
ekonomikos krizės problemą ir 
neatidėliotino Bendrijos poreikio 
apsirūpinti energija, šis reglamentas turėtų 
įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

(23) Dėl būtinybės skubiai spręsti 
ekonomikos krizės problemą ir 
neatidėliotino Bendrijos poreikio 
apsirūpinti energija, šis reglamentas turėtų 
įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas; be 
to, Komisija turėtų parengti naują 
programą, skirtą padėti atgaivinti 
ekonomiką teikiant Bendrijos finansinę 
paramą energetikos srities projektams, 
laikotarpiui po 2010 m.

Or. en
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Pakeitimas 42
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama finansinė 
priemonė – Europos energetikos programa 
ekonomikai gaivinti (toliau – EEPEG) 
energetikos srities projektams, kuriais būtų 
prisidedama prie ekonomikos gaivinimo, 
energijos tiekimo saugumo ir išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo, Bendrijoje plėtoti. 

Šiuo reglamentu sukuriama finansinė 
priemonė – Europos energetikos programa 
ekonomikai gaivinti (toliau – EEPEG) 
energetikos srities projektams, kuriais būtų 
prisidedama prie ekonomikos gaivinimo, 
energijos tiekimo saugumo, naudojimo 
efektyvumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo, 
Bendrijoje plėtoti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu sukuriama finansinė priemonė – Europos energetikos programa ekonomikai 
gaivinti, į kurią svarbu įtraukti energijos naudojimo efektyvumą, ypač pastatuose, ir 
naujoviškas technologijas.

Pakeitimas 43
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal ją sukuriamos paprogramės, kad 
minėtųjų tikslų būtų siekiama šiose srityse:

Pagal ją sukuriamos paprogramės, kad 
minėtųjų tikslų būtų siekiama šiose srityse:

a) dujų ir elektros tinklų jungčių; a) dujų ir elektros tinklų jungčių;
b) jūros vėjo energijos; ir b) jūros vėjo energijos;

c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo. c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo.

ca) energijos naudojimo efektyvumo, ypač 
pastatuose, ir 
cb) naujoviškų technologijų.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo reglamentu sukuriama finansinė priemonė – Europos energetikos programa ekonomikai 
gaivinti, į kurią svarbu įtraukti energijos naudojimo efektyvumą, ypač pastatuose, ir 
naujoviškas technologijas.

Pakeitimas 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal ją sukuriamos paprogramės, kad 
minėtųjų tikslų būtų siekiama šiose srityse:

Pagal ją sukuriamos paprogramės, kad 
minėtųjų tikslų būtų siekiama šiose srityse:

a) dujų ir elektros tinklų jungčių; a) dujų ir elektros tinklų jungčių, ypač 
vadinamojo ES supertinklo;

b) jūros vėjo energijos; ir b) jūros vėjo energijos ir kitų 
atsinaujinančių energijos šaltinių

c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo. c) energijos naudojimo efektyvumo, ypač 
kuriant vadinamųjų pažangiųjų miestų 
projektus;
ca) ekologinės pramonės šakų, ypač 
didesnio išteklių našumo.

Or. en

Pakeitimas 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal ją sukuriamos paprogramės, kad 
minėtųjų tikslų būtų siekiama šiose srityse:

Pagal ją sukuriamos paprogramės, kad 
minėtųjų tikslų būtų siekiama šiose srityse:

a) dujų ir elektros tinklų jungčių; a) dujų ir elektros tinklų jungčių;

b) jūros vėjo energijos; ir b) jūros vėjo energijos;
c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo. c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo;

ca) energijos naudojimo efektyvumo, 
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įskaitant pažangiuosius miestus; ir
cb) kitų atsinaujinančios energijos 
šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

Energijos naudojimo efektyvumo srities projektai, ypač pažangiųjų miestų ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektai, gali būti pradėti nedelsiant ir gali labai prisidėti prie ekonomikos 
atsigavimo. Taigi pagal šį reglamentą jie taip pat turėtų būti laikomi tinkamomis sritimis.

Pakeitimas 46
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) energijos taupymo ir energijos 
naudojimo efektyvumo.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiams ir greitų rezultatų duodantiems projektams, 
kad jie turėtų reikšmingos įtakos sprendžiant dabartinės krizės klausimą. 

Pakeitimas 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) modernios energetikos miestai.

Or. en

Pagrindimas

Esminį vaidmenį kovojant su klimato kaita atlieka miesto teritorijos, kuriose gyvena 80 proc. 
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ES piliečių ir išmetama 70 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Labai naudingos ir 
reikalingos būtų investicijos į tvarią energiją vietos lygmeniu, nes jos padėtų kurti darbo 
vietas ir sparčiau siekti su klimatu ir energetika susijusių tikslų.

Pakeitimas 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame nurodomi pagal kiekvieną 
paprogramę finansuotini projektai ir 
išdėstomi tų projektų įgyvendinimo 
veiksmų nustatymo bei vykdymo kriterijai.

Jame nurodomi finansuotini projektai ir 
išdėstomi tų projektų įgyvendinimo 
veiksmų nustatymo bei vykdymo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Energijos naudojimo efektyvumo srities projektai, ypač pažangiųjų miestų ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektai, gali būti pradėti nedelsiant ir gali labai prisidėti prie ekonomikos 
atsigavimo. Taigi pagal šį reglamentą jie taip pat turėtų būti laikomi tinkamomis sritimis.

Pakeitimas 49
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pagal nustatytas paprogrames ir 
nurodytus projektus negalima laiku 
investuoti lėšų, nes projektai dar 
neužbaigti, šį reglamentą gali papildyti 
pasiūlymai dėl papildomų paprogramių ir 
projektų.

Or. en

Pagrindimas

Jei pagal nurodytus projektus dar negalima investuoti ateinančius dvejus metus, turėtų būti 
užtikrinta, kad šiems projektams numatyta finansinė pagalba galėtų būti teikiama kitiems 1 
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pastraipoje išdėstytiems ir kriterijus atitinkantiems projektams.

Pakeitimas 50
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvairūs projektai išdėstomi prioritetine 
tvarka pagal jų įgyvendinamumą ir 
įgyvendinimo trukmę. Tarp šių keturių 
sričių projektų turi būti išlaikytas didelis 
lankstumas.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiams ir greitų rezultatų duodantiems projektams, 
kad jie turėtų reikšmingos įtakos sprendžiant dabartinės krizės klausimą. 

Pakeitimas 51
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investavimo etapas – projekto etapas, 
kuriuo vyksta statybos ir patiriamos 
kapitalo išlaidos;

e) investavimo etapas – projekto etapas, 
kuriuo vyksta pažangūs techniniai tyrimai 
ir statybos bei patiriamos kapitalo išlaidos;

Or. en

Pagrindimas

Techninius tyrimus numatoma atlikti daugeliu įvairių etapų, įskaitant projekto vėlesnį 
rengimo etapą, todėl jie turėtų būti atliekami investavimo, o ne planavimo etapu. 



PE421.268v01-00 32/87 AM\772702LT.doc

LT

Pakeitimas 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) pažangieji miestai – tai miestai, kurie 
įsipareigoja taupyti energiją ir naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, ypač 
statybos ir transporto sektoriuose, ir kurie 
savo veiklą koordinuoja ES lygmeniu, 
ypač pasitelkdami tokius tinklus, kaip 
Merų paktas;

Or. en

Pakeitimas 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) atsinaujinanti energija – tai energija, 
gauta iš atsinaujinančių neiškastinių 
energijos šaltinių, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/xxxx dėl skatinimo naudoti energiją 
iš atsinaujinančių šaltinių 2 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) pažangieji miestai – tai miestai, kurie 
įsipareigoja skatinti energijos naudojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančius energijos 
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šaltinius statybos ir būsto sektoriuje bei 
klimatui palankius viešojo transporto 
projektus, ir kurie savo veiklą 
koordinuoja ES lygmeniu, ypač 
pasitelkdami tokius tinklus, kaip Merų 
paktas;

Or. en

Pakeitimas 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) ekologinė pramonė – tai veikla, 
susijusi su gamyba prekių ir paslaugų, 
skirtų išmatuoti, apriboti, sumažinti ir
ištaisyti vandeniui, orui ir dirvožemiui 
padarytą žalą, taip pat jos išvengti, bei 
spręsti su atliekomis, triukšmu ir 
ekosistemomis susijusias problemas. Ji 
apima švaresnes technologijas, produktus 
ir paslaugas, kurie apriboja aplinkai 
keliamą pavojų ir iki minimumo sumažina 
užterštumą bei išteklių naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) naujoviškos finansinės priemonės –
tai priemonės, kurios turi didelį svertų 
poveikį viešosioms ir privačiosioms 
investicijoms; jos apima tiesioginio 
kapitalo investicijas į didelės apimties 
projektus, ypač per „Marguerite“ fondą, 
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tiesioginio kapitalo investicijas į mažos ir 
vidutinės apimties projektus dalyvaujant 
EIF rizikos kapitalo fonduose, Europos 
investicijų banko arba valstybinių bankų 
paskolų garantijų ir rizikos pasidalijimo 
priemones, mažesnes palūkanų normas 
skolinantis iš EIB arba valstybinių bankų 
arba techninės pagalbos, skirtos „kaitos 
katalizatoriams“, pvz., pažangiesiems 
miestams, finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) projekto privalumų principas – tai 
principas, pagal kurį iš kriterijus 
atitinkančių projektų atrenkami 
perspektyvūs ir tvarūs projektai ir jiems 
suteikiama dotacija arba finansinė 
pagalba pagal naujovišką finansinę 
priemonę.

Or. en

Pakeitimas 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EEPEG įgyvendinimo finansinį paketą 
2009 ir 2010 m. sudaro 3 500 mln. EUR,
kurie paskirstyti taip:

1. EEPEG įgyvendinimo 2009 m. ir 
2010 m. finansinį paketą sudaro 
3 750 mln. EUR.

Or. en
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Pakeitimas 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EEPEG įgyvendinimo finansinį paketą 
2009 ir 2010 m. sudaro 3 500 mln. EUR, 
kurie paskirstyti taip:

1. EEPEG įgyvendinimo finansinį paketą 
2009 ir 2010 m. sudaro 3 500 mln. EUR, 
kurie paskirstyti taip:

a) dujų ir elektros tinklų jungčių 
projektams – 1 750 mln. EUR

a) dujų ir elektros tinklų jungčių 
projektams – ne daugiau kaip 
1 750 mln. EUR;

b) su jūros vėjo energija susijusiems 
projektams –500 mln. EUR;

b) su jūros vėjo energija susijusiems 
projektams – ne daugiau kaip
500 mln. EUR;

c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
projektams – 1 250 mln. EUR.

c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
projektams – ne daugiau kaip 
1 250 mln. EUR.

ca) investicijoms į energijos taupymą ir 
energijos naudojimo efektyvumą, ypač 
pagal vietos energijos taupymo programas 
– ne daugiau kaip 1 000 mln. EUR.
Sprendžiant dėl konkretaus finansavimo 
pagal a–ca punktus atidžiai patikrinama, 
ar neviršijama bendro finansinio paketo 
suma.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti remiamos vietos ir regioninės iniciatyvos, kurios gali būti įgyvendintos 
palyginti lengvai ir greitai.
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Pakeitimas 60
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
projektams – 1 250 mln. EUR.

c) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
projektams – 750 mln. EUR.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu geriau paskirstyti lėšas.

Pakeitimas 61
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) energijos naudojimo efektyvumo, 
įskaitant energijos naudojimo efektyvumo 
pastatuose, projektams – 500 mln. eurų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina investuoti į energijos naudojimo efektyvumą pastatuose, nes tai vienas iš sektorių, 
kuriuos Europos ekonomika gali pradėti vykdyti.

Pakeitimas 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pažangiosios energetikos miestų 
projektams – 500 mln. eurų.
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Or. en

Pakeitimas 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 50 proc. viso 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo turi būti skirta 
projektams pagal 1 dalies c punktą 
suteikiant tiesiogines subsidijas, t. y. 1,875 
mln. eurų, o likusieji 50 proc. viso 
finansinio paketo turi būti skirta 
naudojant naujoviškas finansines 
priemones. Lėšos, kurios nepaskirtos 
teikiant subsidijas 2009 m. ir 2010 m., turi 
būti perskirtos naujoviškoms finansinėms 
priemonėms. 

Or. en

Pakeitimas 64
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Energetikos infrastruktūra, kuri 
finansuojama arba bendrai finansuojama 
panaudojant turimas Europos lėšas, turi 
būti ekonomiškai perspektyvi ir būti 
naudinga visos Europos mastu.

Or. en
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Pakeitimas 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Europos Sąjungos biudžeto įnašas į 
EIB, EIF ir kitus viešuosius bankus 1a 
dalyje nurodytoms naujoviškoms 
finansinėms priemonėms turi sudaryti 
1,875 mln. eurų. Atitinkamos finansų 
institucijos turi suteikti tokią pačią sumą, 
t. y. papildomai 1,875 mln. eurų, 
naujoviškoms finansinėms priemonėms 
skiriamas lėšas padidinant iki 3,750 mln. 
eurų; tai turės tolesnį didelį poveikį 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms 
nuo 5 iki 15 mln. eurų, priklausomai nuo 
naujoviškos finansinės priemonės 
pobūdžio.

Or. en

Pakeitimas 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Visa tiesioginių subsidijų ir 
naujoviškų finansinių priemonių 
5,625 mln. eurų suma, nurodyta 1a ir 1b 
dalyse, turi būti paskirstyta vienodai ir 
lanksčiai, vadovaujantis projekto 
privalumų principu:

a) dujų ir elektros tinklų jungčių 
projektams – 1 750 mln. EUR;

a) dujotiekių ir elektros tinklų jungčių, visų 
pirma ES supertinklo, projektams (...)

b) su jūros vėjo energija susijusiems 
projektams –500 mln. EUR;

b) su jūros vėjo energija ir kitais 
atsinaujinančiais energijos šaltiniais 
susijusiems projektams (...);

c) anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo projektams – 1 250 mln. EUR.

c) energijos naudojimo efektyvumo 
projektams, ypač vadinamųjų pažangiųjų 
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miestų programoms;
ca) ekologinėms pramonės šakoms.

Or. en

Pakeitimas 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Finansinis paketas, skirtas priede 
nurodytiems projektams, kurie neatitinka 
8, 14 ir 19 straipsniuose nustatytų 
tinkamumo kriterijų, turi būti nedelsiant 
perskirtas energijos naudojimo 
efektyvumo projektams, įskaitant 
vadinamųjų pažangiųjų miestų projektus, 
ir kitiems su atsinaujinančiais energijos 
šaltiniais susijusiems projektams, 
nurodytiems 1 straipsnio ca ir cb 
punktuose, kurie atitinka 23a straipsnyje 
nurodytus tinkamumo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Energijos naudojimo efektyvumo srities projektai, ypač pažangiųjų miestų ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektai, galėtų būti pradėti nedelsiant ir gali labai prisidėti prie 
ekonomikos atsigavimo.

Pakeitimas 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biudžeto valdymo institucija per šešias
savaites priima sprendimą dėl Komisijos 
pasiūlymų. Jei per šį laikotarpį 

4. Biudžeto valdymo institucija per dvylika 
savaičių priima sprendimą dėl Komisijos 
pasiūlymų.
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sprendimas nepriimamas, pasiūlymai 
laikomi patvirtintais.

Or. en

Pakeitimas 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyrius Paprogramės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II skyrius išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Užuot nustačius labai konkrečias nuostatas kiekvienai paprogramei, kaip siūlo Komisija, 
geriau ir paprasčiau būtų nustatyti horizontalias nuostatas, apimančias visas paprogrames. 
Todėl visas II skyrius pakeistas bendrų nuostatų rinkiniu III skyriuje. Priėmus šį pakeitimą 
būtų išbrauktas visas II skyrius nuo 4 iki 22 straipsnio.

Pakeitimas 70
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) energetikos tinklo pajėgumo 
optimizavimo ir energijos vidaus rinkos 
integravimo, visų pirma susijusio su 
tarpvalstybine jos dalimi;

b) energetikos tinklo pajėgumo 
optimizavimo ir energijos vidaus rinkos 
integravimo, visų pirma susijusio su 
tarpvalstybine jos dalimi, kuris turi būti 
orientuotas į visų nacionalinių rinkų 
valstybėse narėse sujungimą ir neturi būti 
apribotas tam tikrais regionais;

Or. en

Pagrindimas

Ribojant investavimą į regionines jungtis būtų nepakankamai įvertintas jungčių potencialas ir 
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nebūtų prisidedama prie atitinkamos valstybės narės tiekimo saugumo.

Pakeitimas 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tinklo plėtros siekiant stiprinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą mažinant
Bendrijos regionų ir salų, kurių sąlygos 
mažiau palankios, izoliaciją;

c) energetikos tinklo plėtros siekiant 
stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą 
ir mažinti Bendrijos regionų ir salų, kurių 
sąlygos mažiau palankios, izoliaciją;

Or. en

Pakeitimas 72
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atsinaujinančių energijos išteklių 
susiejimo; 

d) atsinaujinančių energijos išteklių 
susiejimo ir integracijos;

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančių energijos išteklių integracija ir tolesnis tinklo valdymas yra tks pat svarbus 
kaip ir fizinis jų susiejimas. Infrastruktūra yra svarbi integracijos požiūriu, nes sistemos su 
daug jungčių yra tvirtesnės ir gali integruoti didesnę atsinaujinančių energijos išteklių dalį 
vadovaujantis ES tikslais.
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Pakeitimas 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tinkamo reagavimo į neseniai kilusias 
dujų krizes.

Or. en

Pakeitimas 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG padeda nedelsiant pritaikyti ir 
plėtoti Bendrijai itin svarbius energetikos 
tinklus ir taip palaikyti energijos vidaus 
rinkos veikimą ir ypač spręsti energijos 
tiekimo kliūčių, saugumo bei įvairinimo 
problemas ir įveikti aplinkosaugos, 
technines bei finansines kliūtis. Tam, kad 
energetikos tinklai būtų intensyviau 
kuriami ir sparčiau tiesiami, būtina speciali 
Bendrijos parama.

EEPEG padeda nedelsiant pritaikyti ir 
plėtoti Bendrijai itin svarbius energetikos 
tinklus ir taip palaikyti energijos vidaus 
rinkos veikimą ir ypač spręsti energijos 
tiekimo kliūčių, saugumo bei įvairinimo 
problemas ir įveikti aplinkosaugos, 
technines bei finansines kliūtis. Tam, kad 
energetikos tinklai būtų intensyviau 
kuriami ir sparčiau tiesiami, būtina speciali 
Bendrijos parama, ypač valstybėse narėse, 
kurioms padarė įtaką 2009 m. sausio mėn. 
dujų krizė ir kurios gali labiausiai 
nukentėti nuo dujų tiekimo nutraukimo.

Or. en

Pakeitimas 75
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnyje nustatytus prioritetus 5 straipsnyje nustatytus prioritetus 
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atitinkančių projektų sąrašas pateikiamas 
priedo A dalyje.

atitinkančių projektų orientacinis sąrašas 
pateikiamas priedo A ir B dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiams ir greitų rezultatų duodantiems projektams, 
kad jie turėtų reikšmingą poveikį sprendžiant dabartinės krizės klausimą. 

Pakeitimas 76
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dujų ir elektros tinklų jungčių 
projektams pagal EEPEG numatyta 
finansinė parama (toliau – EEPEG parama) 
skiriama veiksmams, kuriais įgyvendinami 
priedo A dalyje išvardyti projektai ar jų 
dalys, finansuoti.

1. Dujų ir elektros tinklų jungčių 
projektams pagal EEPEG numatyta 
finansinė parama (toliau – EEPEG parama) 
skiriama veiksmams, kuriais prisidedama 
prie energijos naudojimo efektyvumo 
didinimo, įskaitant energijos naudojimo 
efektyvumą pastatuose, arba kuriais
įgyvendinami priedo A dalyje išvardyti 
projektai ar jų dalys, finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad dujų ir elektros tinklų jungčių projektams pagal EEPEG numatyta finansinė 
parama būtų skiriama veiksmams, kuriais taip pat prisidedama prie energijos naudojimo 
efektyvumo didinimo, įskaitant energijos naudojimo efektyvumą pastatuose.

Pakeitimas 77
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasiūlymai laikomi tinkamais EEPEG 
paramai gauti tik tokiu atveju, jei jais 

1. Pasiūlymai laikomi tinkamais EEPEG 
paramai gauti tik tokiu atveju, jei jais 
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įgyvendinami priedo A dalyje išvardyti
projektai ir neviršijama ten nustatyta 
didžiausia EEPEG paramos suma.

įgyvendinami su energijos naudojimo 
efektyvumu, įskaitant energijos 
naudojimo efektyvumą pastatuose, susiję 
arba kiti priedo A dalyje išvardyti 
projektai, ir neviršijama ten nustatyta 
didžiausia EEPEG paramos suma.

Or. ro

Pagrindimas

Energijos naudojimo efektyvumas – sritis, kuri galėtų prisidėti prie Europos ekonominio 
vystymosi.

Pakeitimas 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) dėl ilgalaikių projektų, kuriuos 
planuojama pradėti iki 2010 m. pabaigos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad projektais, laikomais tinkamais finansuoti pagal šį reglamentą, de 
facto būtų prisidedama prie ekonomikos gaivinimo, svarbu, kad šie projektai būtų parengti ir 
galėtų būti vykdomi per artimiausius pusantrų metų. Taip pat svarbu, kad finansavimas būtų 
skiriamas didelio masto projektams, kadangi juos vykdant būtų prisidedama prie ilgalaikio 
ekonomikos atsigavimo.

Pakeitimas 79
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įvairūs projektai išdėstomi prioritetine 
tvarka pagal jų įgyvendinamumą ir 
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įgyvendinimo trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiams ir greitų rezultatų duodantiems projektams, 
kad jie turėtų reikšmingą poveikį sprendžiant dabartinės krizės klausimą. 

Pakeitimas 80
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parengtumas, ypač susijęs su galimybe 
pradėti dirbti anksčiau ir skirti lėšų iki 
2010 m. pabaigos;

a) parengtumas, ypač susijęs su galimybe 
pradėti dirbti anksčiau ir skirti lėšų iki 
2011 m. pabaigos;

Or. en

Pagrindimas

Ekonomikos atkūrimo planas buvo sumanytas kaip paskata Europos ekonomikai, pagrįsta 
ilgalaikiais ES tikslais, ir užtikrinant tinklų sujungimo pajėgumo didinimą jis tampa puikia 
galimybe kurti bendrą Europos energijos rinką.

Pakeitimas 81
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) laikotarpis, kuriuo padidinti tinklų 
sujungimo pajėgumai turi būti prieinami 
rinkos veikėjams, kuris neturi būti 
ilgesnis nei trys metai nuo paramos 
suteikimo;

Or. en
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Pagrindimas

Ekonomikos atkūrimo planas buvo sumanytas kaip paskata Europos ekonomikai, pagrįsta 
ilgalaikiais ES tikslais, ir užtikrinant tinklų sujungimo pajėgumo didinimą jis tampa puikia 
galimybe kurti bendrą Europos energijos rinką.

Pakeitimas 82
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) elektros energijos arba dujų 
transporto pajėgumų didinimas bent tarp 
valstybių narių, kurios dalyvauja projekte, 
nepriklausomai nuo to, ar parama 
suteikta vienai ar daugiau šių valstybių 
narių;

Or. en

Pagrindimas

Ekonomikos atkūrimo planas buvo sumanytas kaip paskata Europos ekonomikai, pagrįsta 
ilgalaikiais ES tikslais, ir užtikrinant tinklų sujungimo pajėgumo didinimą jis tampa puikia 
galimybe kurti bendrą Europos energijos rinką.

Pakeitimas 83
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) projekto atitikimo kiekvienoje iš 
Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupės (angl. ERGEG) 
regioninių iniciatyvų siekiant bendros 
Europos energijos rinkos nustatytiems 
prioritetams mastas;

Or. en
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Pagrindimas

Ekonomikos atkūrimo planas buvo sumanytas kaip paskata Europos ekonomikai, pagrįsta 
ilgalaikiais ES tikslais, ir užtikrinant tinklų sujungimo pajėgumo didinimą jis tampa puikia 
galimybe kurti bendrą Europos energijos rinką.

Pakeitimas 84
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) galimybė didinti energijos naudojimo 
efektyvumą ir mažinti pagrindinį 
energijos naudojimą statybos ir kituose 
sektoriuose.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant įvertinti gaunamus pasiūlymus Komisijos taikomi kriterijai turėtų apimti energijos 
naudojimo efektyvumo gerinimo ir pagrindinio energijos naudojimo mažinimo statybos 
sektoriuje ir kitose srityse apimtį.

Pakeitimas 85
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įvairūs projektai išdėstomi prioritetine 
tvarka pagal jų sėkmės tikimybę ir galimą 
įgyvendinimo trukmę.

Or. en
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Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiams ir greitų rezultatų duodantiems projektams, 
kad jie turėtų reikšmingą poveikį sprendžiant dabartinės krizės klausimą. 

Pakeitimas 86
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su jūros vėju susijusiems projektams 
EEPEG parama skiriama pagal kvietimą 
teikti pasiūlymus tik veiksmams, kuriais 
įgyvendinami priedo B dalyje išvardyti 
projektai, finansuoti.

1. Su jūros vėju susijusiems projektams 
EEPEG parama skiriama pagal kvietimą 
teikti pasiūlymus veiksmams, kuriais 
įgyvendinami projektai, pvz., priedo B 
dalyje preliminariai išvardyti projektai, 
finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Priedą reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.

Pakeitimas 87
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nurodytiems su jūros vėju 
susijusiems projektams finansavimas turi 
būti teikiamas atsižvelgiant į prioritetus, 
nustatytus Europos strateginiame 
energetikos technologijų plane (SET 
planas). Į SET planą turi būti 
atsižvelgiama nustatant būsimus 
finansavimo prioritetus, susijusius su 
šešiomis SET plano Europos pramonės 
iniciatyvomis.

Or. en
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Pagrindimas

SET plano tikslas – plataus technologijų, kurių reikės prisidedant prie kovos su klimato kaita 
ir energijos tiekimo saugumo stiprinimo, rinkinio vystymo greitinimas.  Šiuo ekonomikos 
atkūrimo planu prisidedama tik prie išankstinio jūros vėjo energijos projektų ir anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo finansavimo.   Būsimose diskusijose dėl biudžeto reikia 
atsižvelgti ir į kitų technologijų finansavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų rūpinamasi ir 
kitomis technologijomis ir kad su vėjo energija ir anglies dioksido surinkimu ir saugojimu 
susijusiems projektams nebūtų skiriamas dvigubas finansavimas iš įvairių šaltinių, darant 
žalą kitiems sektoriams.

Pakeitimas 88
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasiūlymai laikomi tinkamais EEPEG 
paramai gauti tik tokiu atveju, jei jais 
įgyvendinami priedo B dalyje išvardyti 
projektai, neviršijama ten nustatyta 
didžiausia EEPEG paramos suma ir jie 
atitinka šias sąlygas:

1. Pasiūlymai laikomi tinkamais EEPEG 
paramai gauti tik tokiu atveju, jei jais 
įgyvendinami projektai, pvz., B priedo B 
dalyje išvardyti projektai.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiams ir greitų rezultatų duodantiems projektams, 
kad jie turėtų reikšmingą poveikį sprendžiant dabartinės krizės klausimą. 

Pakeitimas 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal projekto tvarkaraštį pagrindinės 
kapitalo išlaidos numatytos 2009 ir
2010 m.;

a) tai ilgalaikis projektas, kurį 
planuojama pradėti iki 2010 m. pabaigos;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad projektais, laikomais tinkamais finansuoti pagal šį reglamentą, de 
facto būtų prisidedama prie ekonomikos gaivinimo, svarbu, kad šie projektai būtų parengti ir 
galėtų būti vykdomi per artimiausius pusantrų metų. Taip pat svarbu, kad finansavimas būtų 
skiriamas didelio masto projektams, kadangi juos vykdant būtų prisidedama prie ilgalaikio 
ekonomikos atsigavimo.

Pakeitimas 90
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įvairūs projektai išdėstomi prioritetine 
tvarka pagal jų įgyvendinamumą ir 
įgyvendinimo trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiams ir greitų rezultatų duodantiems projektams, 
kad jie turėtų reikšmingą poveikį sprendžiant dabartinės krizės klausimą. 

Pakeitimas 91
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kokiu mastu 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos Bendrijos įmonės tinkamai 
įtraukia atitinkamas Europos pramonės 
šakas.

Or. en

Pagrindimas

Jei norima, kad ekonomikos atkūrimo planas turėtų pageidaujamą poveikį, jame turėtų būti 
nuosekliai atstovaujama Europos pramonės šakoms.
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Pakeitimas 92
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įvairūs projektai turėtų būti išdėstomi 
prioritetine tvarka pagal jų 
įgyvendinamumą ir įgyvendinimo trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiams ir greitų rezultatų duodantiems projektams, 
kad jie turėtų reikšmingą poveikį sprendžiant dabartinės krizės klausimą. 

Pakeitimas 93
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EEPEG parama anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektams 
skiriama veiksmams, kuriais realizuojami 
C dalies priedo 1 sąraše išvardyti 
projektai.

1. EEPEG parama anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektams 
skiriama veiksmams, kuriais realizuojami 
projektai, pvz., priedo C dalyje išvardyti 
projektai.

Or. en

Pagrindimas

Priedą reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.
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Pakeitimas 94
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EEPEG parama suteikiama ne daugiau 
kaip 5 projektams. Finansavimas neviršija 
250 mln. EUR vienam projektui.

4. EEPEG parama suteikiama ne daugiau 
kaip 5 projektams. Finansavimas neviršija 
150 mln. EUR vienam projektui.

Or. en

Pakeitimas 95
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 1 dalyje nurodytiems anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektams 
parama turi būti skiriama pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų plano 
(SET planas) prioritetus.  Į šį finansavimą 
turi būti atsižvelgiama nustatant būsimus 
finansavimo prioritetus, susijusius su 
šešiomis SET plano Europos pramonės 
iniciatyvomis.

Or. en

Pagrindimas

SET plano tikslas – plataus technologijų, kurių reikės prisidedant prie kovos su klimato kaita 
ir energijos tiekimo saugumo stiprinimo, rinkinio vystymo greitinimas.  Šiuo ekonomikos 
atkūrimo planu prisidedama tik prie išankstinio jūros vėjo energijos projektų ir anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo finansavimo. Būsimose diskusijose dėl biudžeto reikia 
atsižvelgti ir į kitų technologijų finansavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų rūpinamasi ir 
kitomis technologijomis ir kad su vėjo energija ir anglies dioksido surinkimu ir saugojimu 
susijusiems projektams nebūtų skiriamas dvigubas finansavimas iš įvairių šaltinių, darant 
žalą kitiems sektoriams.
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Pakeitimas 96
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priemonių pasiūlymai laikomi tinkamais 
EEPEG paramai gauti tik tuo atveju, jei 
jais įgyvendinami priedo A dalyje išvardyti 
projektai ir jei jie atitinka šias sąlygas:

1. Priemonių pasiūlymai laikomi tinkamais 
EEPEG paramai gauti tik tokiu atveju, jei 
jais įgyvendinami projektai, pvz., priedo C 
dalyje išvardyti projektai:

Or. en

Pagrindimas

Priedą reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.

Pakeitimas 97
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikia įrodyti, kad projektai suteikia 
galimybę surinkti ne mažiau kaip 85 % 
CO2 energiją generuojančiuose 
įrenginiuose, kurių elektros energijos galia 
yra ne mažesnė arba lygi 300 MW, ir 
galimybę šį CO2 transportuoti ir 
geologiškai saugiai laikyti po žeme;

a) reikia įrodyti, kad projektai suteikia 
galimybę surinkti ne mažiau kaip 85 % 
CO2 energiją generuojančiuose 
įrenginiuose, kurių elektros energijos galia 
yra ne mažesnė arba lygi 300 MW (arba 
anglies dioksido surinkimo įrenginiuose, 
kuriuose tvarkomas išmetamųjų dujų 
srautas, atitinka bent 300 MW didesnės 
elektrinės galios), ir galimybę šį CO2 
transportuoti ir geologiškai saugiai laikyti 
po žeme;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nurodyti, kad būtų įmanoma įgyvendinti parodomuosius anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo projektus, kai apdorojamos išmetamosios dujos, atitinkančios bent 300 MW galią, 
net jei elektrinė turės daugiau nei 300 MW įdiegtą pajėgumą (pvz., 800 MW).  Tai leistų 
nedidinti bendrų išlaidų tuo pačiu metu nekenkiant parodomojo projekto veiksmingumui.
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Pakeitimas 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikia įrodyti, kad projektai suteikia 
galimybę surinkti ne mažiau kaip 85 % 
CO2 energiją generuojančiuose 
įrenginiuose, kurių elektros energijos galia 
yra ne mažesnė arba lygi 300 MW, ir 
galimybę šį CO2 transportuoti ir 
geologiškai saugiai laikyti po žeme;

a) reikia įrodyti, kad projektai suteikia 
galimybę surinkti ne mažiau kaip 85 % 
CO2 energiją generuojančiuose 
įrenginiuose, kurių elektros energijos galia 
yra ne mažesnė arba lygi 300 MW (arba 
anglies dioksido surinkimo įrenginiuose, 
kuriuose tvarkomas išmetamųjų dujų 
srautas, atitinka bent 300 MW didesnės 
elektrinės galios), ir galimybę šį CO2 
transportuoti ir geologiškai saugiai laikyti 
po žeme;

Or. xm

Pagrindimas

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.

Pakeitimas 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikia įrodyti, kad projektai suteikia 
galimybę surinkti ne mažiau kaip 85 % 
CO2 energiją generuojančiuose 
įrenginiuose, kurių elektros energijos galia 
yra ne mažesnė arba lygi 300 MW, ir 
galimybę šį CO2 transportuoti ir 

a) reikia įrodyti, kad projektai suteikia 
galimybę surinkti ne mažiau kaip 85 % 
CO2 energiją generuojančiuose 
įrenginiuose, kurių elektros energijos galia 
yra ne mažesnė arba lygi 250 MW, ir 
galimybę šį CO2 transportuoti ir 
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geologiškai saugiai laikyti po žeme; geologiškai saugiai laikyti po žeme;

Or. en

Pagrindimas

Nenustačius 250 MW ribos daug projektų, išvardytų priedo tinkamų finansuoti projektų 
sąraše, negalėtų būti finansuojami teikiant programos paramą.

Pakeitimas 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal projekto tvarkaraštį pagrindinės
kapitalo išlaidos numatytos 2009 m. ir
2010 m.

b) projektams įmanoma numatyti 
pagrindines kapitalo išlaidas 2010 m., jei 
bus gauti reikalingi planavimo leidimai. 
Pagrindinės išlaidos numatomos 2013 m., 
paskutinės išlaidos skiriamos 2014–
2015 m.

Or. xm

Pagrindimas

Pradinėje formuluotėje, kur pagrindines kapitalo išlaidas buvo prašoma skirti 2009 ir 
2010 m., neatsižvelgiama į tai, kad negali būti daromos investicijos, kol negautas 
patvirtinimas. Tai priklauso nuo direktyvos dėl geologinio anglies dioksido saugojimo 
perkėlimo į nacionalinę teisę; remiantis optimistinėmis prognozėmis, patvirtinimo laukiama 2 
metų laikotarpyje. Tikimasi, kad didžioji dalis investicijų bus padaryta iki 2013 m., o 2014 ir 
2015 m. jų gerokai sumažės.

Pakeitimas 101
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal projekto tvarkaraštį pagrindinės
kapitalo išlaidos numatytos 2009 m. ir

b) projektams įmanoma numatyti 
pagrindines kapitalo išlaidas 2010 m., jei 
bus gauti reikalingi planavimo leidimai. 
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2010 m. Pagrindinės išlaidos numatomos 2013 m., 
paskutinės išlaidos skiriamos 2014–
2015 m.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje anglies dioksido surinkimo ir saugojimo direktyvos įgyvendinimo terminus ir 
administracines tvirtinimo procedūras, būtina numatyti pagrindines išlaidas 2013 m., o 
paskutines investicijas suplanuoti 2014 ir 2015 m.

Pakeitimas 102
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal projekto tvarkaraštį pagrindinės
kapitalo išlaidos numatytos 2009 m. ir 
2010 m.

b) pagal projekto tvarkaraštį pagrindiniai
kapitalo įsipareigojimai numatyti per 
pirmuosius dvejus metus nuo fondų 
paskyrimo.  Visi įsipareigojimai bus 
įvykdyti, jei bus patvirtinta nacionalinė 
platforma ir gauti būtini leidimai.

Or. en

Pagrindimas

Parodomųjų projektų pasirinkimas gali užtrukti iki 2009 m. pabaigos. Konkrečios pasiūlytos 
datos neatitiks tikrovės. Bet kokie kapitalo įsipareigojimai gali būti vykdomi tik tada, jei 
atsiranda aplinkybių, kurių projekto vykdytojai negali paveikti.

Pakeitimas 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal projekto tvarkaraštį pagrindinės 
kapitalo išlaidos numatytos 2009 m. ir

b) tai ilgalaikis projektas, kurį 
planuojama pradėti iki 2010 m. pabaigos;
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2010 m.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vykdant pagal šį reglamentą finansuojamus projektus iš tikrųjų 
prisidedama prie ekonomikos atsigavimo, itin svarbu užtikrinti, kad po vienų su puse metų 
minėtieji projektai būtų pradėti vykdyti. Taip pat svarbu, kad finansavimas būtų skiriamas 
didelio masto projektams, kadangi juos vykdant būtų prisidedama prie ilgalaikio ekonomikos 
atsigavimo.

Pakeitimas 104
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal projekto tvarkaraštį pagrindinės 
kapitalo išlaidos numatytos 2009 m. ir 
2010 m.

b) pagal projekto tvarkaraštį numatyta 
galimybė skirti lėšų 2011 m., o pagrindinės 
kapitalo išlaidos patiriamos iki 2012 m.
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 105
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal projekto tvarkaraštį pagrindinės 
kapitalo išlaidos numatytos 2009 m. ir 
2010 m.

b) pagal projekto tvarkaraštį pagrindinės 
išlaidos numatytos 2009 m. ir 2010 m.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti apsiribojama vien kapitalo išlaidomis, reikėtų leisti ir kitokias išlaidas, 
pavyzdžiui, saugojimo patvirtinimo arba išsamių techninių tyrimų.
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Pakeitimas 106
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įvairūs projektai išdėstomi prioritetine 
tvarka pagal jų įgyvendinamumą ir 
įgyvendinimo trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiams ir greitų rezultatų duodantiems projektams, 
kad jie turėtų reikšmingą poveikį įveikiant dabartinę krizę. 

Pakeitimas 107
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinio paketo pagrįstumas visu 
projekto investavimo etapu;

b) finansinio paketo pagrįstumas visu 
projekto investavimo etapu grindžiamas 
išsamiu finansiniu planu ir nustatant 
sritis, elementus arba investavimo etapus, 
kuriems skiriamas finansavimas;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente aiškiai ir tvirtai nurodoma, kokia informacija turi būti pateikta, kad būtų galima 
vertinti projekto pasiūlymo finansinį planą. Šio straipsnio bendrojo pobūdžio formuluotė gali 
būti nepakankama Europos Komisijai renkantis anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
projektų pasiūlymus.
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Pakeitimas 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinio paketo pagrįstumas visu 
projekto investavimo etapu;

(b) finansinio paketo pagrįstumas visu 
projekto investavimo etapu grindžiamas 
išsamiu finansiniu planu ir pasirenkant 
sritis, elementus arba investavimo etapus, 
kuriems skiriamas finansavimas;

Or. xm

Pagrindimas

20 straipsnio 1 b dalies bendrojo pobūdžio formuluotė gali būti nepakankama ir Komisijai 
gali būti sunku rasti pagrindą konkretiems vertinimams renkantis anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo projektus. Todėl reglamente turėtų būti aiškiai ir tvirtai nurodoma, kuriais 
elementais remiantis reikėtų vertinti pateikto projekto finansinį paketą.

Pakeitimas 109
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prašomas finansavimas, reikalingas 
išmetamam CO2 kiekiui sumažinti viena 
tona pirmus 5 veiklos metus (40 %);

a) prašomas finansavimas, reikalingas 
išmetamam CO2 kiekiui sumažinti viena 
tona per 5 pirmus veiklos metus, 
atsižvelgiant, be kitų dalykų, į 
pagrindinius veiksnius, kaip antai 
projekto dydis, naudojama technologija, 
naudojamas kuras ir transporto priemonė 
(20 proc.);

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas per daug paprastas: finansavimas, reikalingas išmetamam CO2 kiekiui sumažinti 
viena tona, be kitų veiksnių, priklauso nuo projekto dydžio, naudojamos technologijos 
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(priešdegiminė ar podegiminė), naudojamo kuro, transporto priemonės (įskaitant dujotiekio 
ilgį) it t. t. 

Pakeitimas 110
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projekto sudėtingumas ir bendrų darbų, 
įskaitant kitą tuo pačiu metu vykdomą 
mokslinių tyrimų veiklą, novatoriškumo 
lygis, taip pat paramos gavėjų 
įsipareigojimas skleisti vykdant projektą 
pasiektų technologinių laimėjimų 
rezultatus tarp kitų Europos operatorių taip, 
kad tai atitiktų Bendrijos teisę ir ypač 
Europos strateginiame energetikos 
technologijų plane išdėstytus tikslus bei 
struktūras (40 %);

b) projekto sudėtingumas ir bendrų darbų, 
įskaitant kitą tuo pačiu metu vykdomą 
mokslinių tyrimų veiklą, novatoriškumo 
lygis, taip pat paramos gavėjų 
įsipareigojimas vykdant projektą skleisti
pasiektų technologinių laimėjimų 
rezultatus tarp kitų Europos operatorių taip, 
kad tai atitiktų Bendrijos teisę ir ypač 
Europos strateginiame energetikos 
technologijų plane išdėstytus tikslus bei 
struktūras (20 proc.);

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų be pagrindo skatinti rengti sudėtingus projektus. Svarbu, kad tikimybė, jog vykdant 
tokį projektą bus pasiekta laukiamų rezultatų, būtų suderinta su technologijos keliama rizika.

Pakeitimas 111
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) tikimybė, kad vykdant projektą bus 
pasiekta laukiamų rezultatų (20 proc.);

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų be pagrindo skatinti rengti sudėtingus projektus. Svarbu, kad tikimybė, jog vykdant 
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tokį projektą bus pasiekta laukiamų rezultatų, būtų suderinta su technologijos keliama rizika.

Pakeitimas 112
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) papildoma projekto nauda, kaip antai 
įnašas kuriant būsimą Europos anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
infrastruktūrą, kuri būtų naudinga 
įgyvendinant ateities komercinius 
projektus (20 proc.);

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų be pagrindo skatinti rengti sudėtingus projektus. Svarbu, kad tikimybė, jog vykdant 
tokį projektą bus pasiekta laukiamų rezultatų, būtų suderinta su technologijos keliama rizika.

Pakeitimas 113
Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 80 % visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 80 proc. visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų. 
EEPEG paramos gavimas neužkerta kelio 
naudoti kitus finansavimo šaltinius.

Or. en
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Pakeitimas 114
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 80 % visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto
planavimo ir investavimo etapo elementų, 
kurie priskiriami anglies dioksido 
surinkimui ir saugojimui, išlaidos, 
atsižvelgiant į galimą veiklos pelną. Ji 
neviršija 80 proc. visų tinkamų finansuoti 
investicinių išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Į tinkamas investuoti investicines išlaida būtina įtraukti išlaidas, patiriamas didelio projekto 
planavimo etapu. Parengiamasis projekto etapas yra didelio projekto vykdymo sudėtinė dalis.

Pakeitimas 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 80 % visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
planavimo ir investavimo etapo elementų, 
kurie priskiriami anglies dioksido 
surinkimui ir saugojimui, išlaidos, 
atsižvelgiant į galimą veiklos pelną. Ji 
neviršija 80 proc. visų tinkamų finansuoti 
investicinių išlaidų.

Or. xm

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą dėl reglamento, svarbu į išlaidas, dengiamas EEPEG parama, įtraukti ir 
tas, kurių patiriama Europos lygmens didelio projekto planavimo etape. Parengiamasis 
projekto etapas yra didelio projekto vykdymo sudėtinė dalis; jo metu patiriamas išlaidas 
reikia finansuoti kartu.
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Pakeitimas 116
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 80 % visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 50 proc. visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 80 % visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 50 proc. visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Trys skirtingos projektų sritys ekonomikos atkūrimo plane turi būti traktuojamos vienodai.  
Įgyvendinant ekonomikos atkūrimo planą siekiama maksimaliai padidinti naudą ir sumažinti 
išlaidas. Per daug dėmesio skiriama anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektams. 
Mokesčių mokėtojų pinigai turi būti panaudojami taip, kad būtų greitai juntama nauda. 
Sumažinus visų tinkamų finansuoti investicinių išlaidų dalį iki jungtinių ir su jūros vėjo 
energija susijusių projektų lygio, būtų sutaupyta papildomų lėšų ir nereikėtų didinti 
finansavimo siekiant įvykdyti bendrąjį ekonomikos atkūrimo planą.
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Pakeitimas 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 80 % visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 50 proc. visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad derėtų su principais, išdėstytais 2008 m. gruodžio mėn. 
Parlamento priimto Emisijos leidimų sistemos dokumento 20 konstatuojamoje dalyje. 

Pakeitimas 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 80 % visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 50 proc. visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

Or. en



AM\772702LT.doc 65/87 PE421.268v01-00

LT

Pakeitimas 120
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 80 % visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų. 

EEPEG parama dengiamos tik tų projekto 
investavimo etapo elementų, kurie 
priskiriami anglies dioksido surinkimui ir 
saugojimui, išlaidos, atsižvelgiant į galimą 
veiklos pelną. Ji neviršija 50 proc. visų 
tinkamų finansuoti investicinių išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 121
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama skiriama nepažeidžiant 
nuostatos, kad projektai toliau bus 
bendrai finansuojami valstybėms narėms 
skiriant lėšas ir naudojant kitas Bendrijos 
priemones, jei bendra Bendrijos ir 
nacionalinių institucijų skiriama suma 
neviršija 80 proc. visų tinkamų finansuoti 
investicinių išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti galimų dėl interpretavimo kilusių neaiškumų, būtina paaiškinti, kaip ir 
persvarstytoje ITPS direktyvoje, kad parodomuosius projektus taip pat galėtų finansuoti 
valstybės narės ir (arba) jie galėtų būti finansuojami naudojant kitas Europos priemones. Tai 
ugdytų pasitikėjimą investicijomis į anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas, 
nes anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektų vykdymas laikomas strateginiu veiksniu 
siekiant Europos klimato kaitos tikslų. 
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Pakeitimas 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EEPEG parama skiriama nepažeidžiant 
nuostatos, kad projektai toliau bus 
bendrai finansuojami valstybėms narėms 
skiriant lėšas ir naudojant kitas Bendrijos 
priemones.

Or. xm

Pagrindimas

Kaip nurodyta Emisijos leidimų sistemos direktyvoje su pakeitimais, būtina patikslinti, kad 
šiuos projektus taip pat gali finansuoti valstybės narės ir (arba) jiems gali būti naudojamos 
kitų Europos priemonių lėšos; taip būtų išvengta dėl teksto interpretavimo kylančių 
neaiškumų ir būtų kuriamos būtinos pasitikėjimo investicijomis į anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologijas sąlygos; šios technologijos taikymas laikomas strateginės svarbos 
veiksniu kovojant su klimato kaita.

Pakeitimas 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbus 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, 
Komisija, laikydamasi 28 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, atrenka 
pasiūlymus, kuriems bus skiriama EEPEG 
parama, ir nustato skirsimos EEPEG 
paramos sumą. Komisija nustato pasiūlymų 
įgyvendinimo sąlygas ir būdus.

1. Paskelbus 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, 
Komisija, laikydamasi 28 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, atrenka 
pasiūlymus, kuriems bus skiriama EEPEG 
parama, ir nustato skirsimos EEPEG 
paramos sumą. Komisija nustato pasiūlymų 
įgyvendinimo sąlygas ir būdus. Komisija 
sudaro pasiūlymų rezervo sąrašą.

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija kas tris mėnesius skelbia 
ataskaitą su atnaujintu pasiūlymų sąrašu 
ir numatoma statybos pradžios data.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma A, B, C ir D prieduose išvardytų projektų nebus pradėti vykdyti per reikalaujamą 
laikotarpį, todėl jie iškart neturės teigiamų padarinių ekonomikai ir užimtumui. Antra vertus, 
atsinaujinančios energijos sektoriuje, tiksliau, saulės šiluminės elektros energijos sektoriuje, 
gali būti vykdomi pavyzdiniai projektai, kai statyba gali prasidėti nedelsiant ir jie gali turėti 
padarinių energetikos ir ekonomikos srityse.  Naujame E priede Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymų atsinaujinančios, tiksliau, saulės elektros energijos srityje.

Pakeitimas 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jei vėluojama įgyvendinti kuriuos 
nors į pagrindinį sąrašą įtrauktus 
pasiūlymus ir fizinės statybos negali 
prasidėti iki 2010 m. birželio 30 d., 
rezerviniame sąraše esantys pasiūlymai, 
kuriems skiriama paramos suma yra tokio 
pat dydžio, įtraukiami į pagrindinį sąrašą, 
kad būtų nedelsiant pradėti įgyvendinti. 

Or. en

Pagrindimas

Dauguma A, B, C ir D prieduose išvardytų projektų nebus pradėti vykdyti per reikalaujamą 
laikotarpį, todėl jie iškart neturės teigiamų padarinių ekonomikai ir užimtumui. Antra vertus, 
atsinaujinančios energijos sektoriuje, tiksliau, saulės šiluminės elektros energijos sektoriuje, 
gali būti vykdomi pavyzdiniai projektai, kai statyba gali prasidėti nedelsiant ir jie gali turėti 
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padarinių energetikos ir ekonomikos srityse. Naujame E priede Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymų atsinaujinančios, tiksliau, saulės elektros energijos srityje.

Pakeitimas 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus 3 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a SKIRSNIS
PAŽANGIOSIOS ENERGETIKOS 

MIESTAI
22a straipsnis

Pažangiosios energetikos miestams 
EEPEG parama skiriama pagal kvietimą 
teikti pasiūlymus tik veiksmams, kuriais 
įgyvendinami priedo Ca dalyje (naujoje) 
išvardyti projektai, finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Esminį vaidmenį kovojant su klimato kaita atlieka miesto teritorijos, kuriose gyvena 80 proc. 
ES piliečių ir išmetama 70 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Pradinis Komisijos 
pasiūlymas pagal atkūrimo planą miestams skirti 500 mln. eurų buvo išbrauktas iš priemonių 
sąrašo. Tačiau labai naudingos būtų investicijos į tvarią energiją vietos lygmeniu, nes jos 
padėtų kurti darbo vietas ir spačiau siekti su klimatu ir energetika susijusių tikslų.

Pakeitimas 127
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus 3 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a SKIRSNIS
22a straipsnis

1. Finansuodamos projektus, susijusius 
su energijos taupymu ir energijos 
naudojimo efektyvumu, įvairios finansų 
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institucijos, ypač EIB ir EIF, turi 
glaudžiai bendradarbiauti.
2. Be to turi glaudžiai bendradarbiauti 
vietos valdžios institucijos, 
įgyvendindamos atitinkamus projektus ir 
įvairias programas, kaip antai pažangiųjų 
miestų programą, kurios yra finansuotini 
projektai. Į šiuos projektus įeina projektai, 
susiję su tvariai energijai ir klimatui 
skirtomis lėšomis, tiesioginėmis 
paskolomis ES miestams ir vietiniams 
bankams tvariems veiksmams vykdyti, 
vietinėmis energetikos ir klimato 
agentūromis ir sąmoningumo skatinimo 
kampanijomis, kurių tikslas – skatinti 
energijos naudojimo požiūriu pažangių 
pastatų rinką.

Or. en

Pagrindimas

Derinant įvairias investavimo galimybes galima paskatinti projektus, kuriems taikomas šis 
reglamentas.

Pakeitimas 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
III skyrius, antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III SKYRIUS III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS BENDROSIOS NUOSTATOS

TIESIOGINĖS DOTACIJOS IR 
NAUJOVIŠKOS FINANSINĖS 

PRIEMONĖS

Or. en

Pagrindimas

Užuot nustačius labai konkrečias nuostatas kiekvienai paprogramei, kaip siūlo Komisija, 
geriau ir paprasčiau būtų nustatyti horizontalias nuostatas, apimančias visas paprogrames. 
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Todėl visas II skyrius pakeičiamas bendrosiomis III skyriaus nuostatomis. Šiuo pakeitimu 
įtraukiamos bendrosios nuostatos.

Pakeitimas 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas), po III skyriaus antraštės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Tinkamumo kriterijai

1. Pasiūlymai laikomi tinkamais EEPEG 
paramai gauti tik tokiu atveju, jei jais 
įgyvendinami projektai 1 straipsnyje 
nurodytose srityse.
2. Atsižvelgiant į projektą, pasiūlymus gali 
teikti:
a) viena arba kelios kartu veikiančios 
valstybės narės arba ES miestai;
b) atitinkamu projektu tiesiogiai 
suinteresuotai (-oms) valstybei (-ėms) 
narei (-ėms) ir (arba) kompetentingoms 
valdžios institucijoms (miesto, provincijos 
ar regiono) sutikus, viena arba kelios 
kartu veikiančios viešosios arba privačios 
įmonės ar įstaigos arba
c) visoms atitinkamu projektu tiesiogiai 
suinteresuotoms valstybėms narėms ir 
(arba) kompetentingoms valdžios 
institucijoms (miesto, provincijos ar 
regiono) sutikus, viena arba kelios kartu 
veikiančios tarptautinės organizacijos, 
arba
d) visoms atitinkamu projektu tiesiogiai 
suinteresuotoms valstybėms narėms ir 
(arba) kompetentingoms valdžios 
institucijoms (miesto, provincijos ar 
regiono) sutikus, bendroji įmonė, arba
e) viena arba kelios kartu veikiančios 
bendrosios įmonės.
2. Fizinių asmenų pateikti pasiūlymai 
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laikomi netinkamais paramai gauti.

Or. en

Pakeitimas 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b straipsnis (naujas), po III skyriaus antraštės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22b straipsnis
Atrankos ir laimėtojo nustatymo kriterijai
1. Vertindama pasiūlymus, gautus pagal 
kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija taiko 
projekto privalumų principą, pagrįstą 
tokiais atrankos kriterijais:
- parengtumas, visų pirma susijęs su 
galimybe greitai pradėti vykdyti darbus ir 
įsipareigojimas didelę dalį su projektu 
susijusių lėšų panaudoti iki 2010 m. 
pabaigos, taip pat įrodoma galimybė 
atlikti įgyvendinamumo vertinimą, 
parengiamuosius bei techninius tyrimus ir 
iki 2010 m. birželio mėn. gauti licencijas 
bei leidimus;
- ilgalaikės socialinės naudos galimybės, 
atsižvelgiant į energijos tiekimo saugumą 
ir tikslus klimato kaitos srityje, ypač 
skatinant atsinaujinančius energijos 
šaltinius ir energijos naudojimo 
efektyvumą;
- metodo pagrįstumas ir techninis 
tinkamumas, taip pat finansinio paketo 
pagrįstumas visu projekto investavimo 
etapu, ypač susijęs su galimu darbo vietų 
kūrimo mastu ir vidaus mokesčių 
koeficiento dydžiu bei nepakankamai 
naudojamų žmogiškųjų ir gamtos išteklių 
naudojimu.

Or. en
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Pakeitimas 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
22 c straipsnis (naujas), po III skyriaus antraštės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22c straipsnis
Finansavimo sąlygos

1. EEPEG paramos lėšomis dengiamos tik 
su technine pagalba ir statybų projektais 
susijusios išlaidos, prireikus atsižvelgiant į 
galimą veiklos pelną.
Į priede nurodytą orientacinį projektų 
sąrašą įtrauktiems projektams skiriama 
EEPEG parama, apskaičiuota kaip 
kiekvienam projektui skiriamų tiesioginių 
dotacijų ir novatoriškų finansinių 
priemonių suma, neviršija ten pat 
nurodytos maksimalios EEPEG paramos 
sumos.
3. Tiesioginių dotacijų forma skiriama 
EEPEG parama neviršija 50 % vieno 
projekto tinkamų finansuoti investavimo 
išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
22 d straipsnis (naujas), po III skyriaus antraštės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d straipsnis
Priemonės

1. Paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus 
Komisija, jei reikia, remdamasi priede 
nurodytu orientaciniu sąrašu atrenka 
pasiūlymus, kuriems bus skiriama 
EEPEG parama, prieš tai įvertinusi ar šie 
pasiūlymai atitinka 22a straipsnyje 
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nustatytus tinkamumo kriterijus ir 22b 
straipsnyje nustatytus atrankos ir 
laimėtojo nustatymo kriterijus ir nustato 
skirtinos EEPEG paramos sumą.
Pasiūlymų įgyvendinimo sąlygos ir 
metodai nustatomi Komisijos ir pasiūlymų 
teisėjų bendradarbiavimo susitarime. 
Komisija informuoja gavėjus apie 
skiriamą EEPEG finansavimą. 
2. EEPEG parama skiriama remiantis 
tiesioginių dotacijų ar naujoviškų 
finansinių priemonių susitarimais, kaip 
nurodyta 23 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 133
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalis Bendrijos paramos priede 
išvardytiems projektams gali būti skiriama 
prisidedant prie atitinkamos priemonės, 
finansuojamos iš Europos investicijų banko 
išteklių. Toks indėlis neviršija 500 mln.
EUR.

1. Dalis Bendrijos paramos projektams, 
tokiems kaip išvardyti priede, gali būti 
skiriama prisidedant prie atitinkamos 
priemonės, finansuojamos iš Europos 
investicijų banko išteklių. Toks indėlis 
neviršija 500 mln. EUR.

Or. en

Pagrindimas

Priedą reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.
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Pakeitimas 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kita EEPEG parama ir priemonės EEPEG parama taikant naujoviškas 
finansines priemones

1. Dalis Bendrijos paramos priede 
išvardytiems projektams gali būti skiriama 
prisidedant prie atitinkamos priemonės, 
finansuojamos iš Europos investicijų 
banko išteklių. Toks indėlis neviršija 500 
mln. EUR.

1. Bendrija, siekdama remti projektus 
dujų ir elektros tinklų jungčių, efektyvaus 
energijos naudojimo, atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir pažangiųjų miestų bei 
ekologiškų pramonės šakų srityje, teikia 
finansinį įnašą atidėjimams ir kapitalo 
paskirstymui paskoloms ar garantijoms, 
arba nuosavam kapitalui ir kitiems 
finansiniams produktams, kuriuos iš 
nuosavų išteklių teikia EIB, EIF ir kiti 
viešieji bankai taikydami atitinkamas
finansines priemones.
Šias priemones sukuria Europos Komisija 
drauge su EIB, EIF ir viešaisiais bankais, 
turinčiais patirties šioje srityje.
1a. Įnašas iš Europos Sąjungos biudžeto į 
EIB ir kitas viešąsias finansų institucijas 
yra lygus 50 % visos 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos sumos, t. y. 1 875 mln. EUR. 
Atitinkamų finansinių institucijų įnašo 
suma turi būti tokia pat.
Pagrindinės priemonės taikymo 
nuostatos, sąlygos ir procedūros, įskaitant 
stebėseną ir kontrolę, nustatomos 
Komisijos, EIB, EIF ar kompetentingų 
viešųjų bankų bendradarbiavimo 
susitarime.

Bendrijos dalyvavimas taikant paskolų 
garantijų priemonę ar kitą finansinę 
priemonę, įskaitant valdymo mokesčius ir 
kitas tinkamas finansuoti išlaidas, 
apribojamas tai priemonei skirta Bendrijos 
įnašo suma nenumatant papildomų 
įsipareigojimų Europos Sąjungos 
bendrajame biudžete.

2. Bendrijos dalyvavimas taikant priemonę, 
įskaitant valdymo mokesčius ir kitas 
tinkamas finansuoti išlaidas, apribojamas 
tai priemonei skirta Bendrijos įnašo suma 
nenumatant papildomų įsipareigojimų 
Europos Sąjungos bendrajame biudžete.

3. Komisija, laikydamasi 28 straipsnio 2 
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dalyje nurodytos tvarkos, nustato šiai 
priemonei teikiamos EEPEG paramos 
dydį. Komisija ir Europos investicijų 
bankas sudaro susitarimo memorandumą, 
kuriame išdėstomos šio sprendimo 
įgyvendinimo sąlygos ir būdai.

Or. en

Pakeitimas 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Tinkamumo ir atrankos kriterijai, taikomi 
kitiems atsinaujinančių energijos šaltinių 

ir pažangiųjų miestų projektams
Pasiūlymai, finansuojami pagal 3 
straipsnio 2 dalį, yra tinkami EEPEG 
paramai gauti, jei jie atitinka šias sąlygas:
- juos teikia vienas arba keli ES miestai;
- planuojama pradėti juos įgyvendinti iki 
2011 m. pabaigos;
- jais siekiama pagerinti energijos 
naudojimo efektyvumą ir skatinti kitus 
atsinaujinančios energijos šaltinius, ypač 
statybos ir transporto sektoriuose, kurių 
padariniai – ES ekonomikos paskatinimas 
trumpuoju laikotarpiu ir jos 
restruktūrizavimas ilguoju laikotarpiu.

Or. en
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Pakeitimas 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Valstybių narių finansiniai 

įsipareigojimai
1. Valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, vykdo 
projektų techninę stebėseną bei finansinę 
kontrolę ir patvirtina vykdant projektus ar 
jų dalis patirtų išlaidų sumą bei jų atitiktį 
šiame reglamente nustatytiems 
reikalavimams. Valstybės narės gali 
prašyti Komisijos dalyvauti atliekant 
patikrinimą vietoje.
2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie priemones, kurių imtasi laikantis 1 
dalies, ir pirmiausia pateikia kontrolės, 
valdymo ir stebėsenos sistemų, sukurtų 
siekiant užtikrinti, kad projektai būtų 
sėkmingai įgyvendinti, o susijusios 
išlaidos – teisėtos ir tinkamos, aprašymą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi būti finansiškai atsakingos už visus projektus, ne tik už dujų ir elektros 
tinklų jungčių projektus. Todėl 12 straipsnį reikia perkelti į III skyrių.

Pakeitimas 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija iki 2010 m. rugsėjo 30 d. 
atlieka laikotarpio vidurio EEPEG 
vertinimą, siekdama nustatyti, ar 
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veiksmingai naudojami asignavimai. 
Lėšos, kurios dar nepaskirtos ar 
nerezervuotos tuo metu paskelbtiems 
kvietimams teikti pasiūlymus, 
perskiriamos kitiems atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektams ir efektyvaus 
energijos naudojimo projektams, įskaitant 
pažangiųjų miestų projektus.

Or. en

Pakeitimas 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) vykdant efektyvaus energijos 
naudojimo projektus – Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/32/EB 16 straipsniu ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/91/EB 14 straipsniu įsteigtas 
komitetas.

Or. en

Pakeitimas 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) vykdant pažangiųjų miestų projektus 
– Merų paktas.

Or. en
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Pakeitimas 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) vykdant pažangiosios energetikos 
miestų projektus – Merų paktas.

Or. en

Pakeitimas 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 
straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio 
nuostatas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomas
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnis.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 
dalyje nustatytas laikotarpis – vienas 
mėnuo.

Or. en

Pakeitimas 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio - 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija parengia neseniai ištikusių 
dujų krizių poveikio valstybėms narėms 
finansinį įvertinimą ir atsižvelgia į 
rezultatus ateityje vykdydama veiklą 
Bendrijos energetikos politikos srityje;
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Or. en

Pakeitimas 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija iki 2010 m. rugsėjo 30 d. 
atlieka laikotarpio vidurio EEPEG 
vertinimą, siekdama nustatyti, ar 
veiksmingai naudojami asignavimai. 
Lėšos, kurios dar nepaskirtos ar 
nerezervuotos tuo metu paskelbtiems 
kvietimams teikti pasiūlymus, 
perskiriamos kitiems atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektams, kurie gali 
būti panaudoti jūros vėjo energijos 
naudojimui remti.

Or. en

Pagrindimas

Nepaskirtos lėšos gali būti panaudotos labiau skatinti atsinaujinančios energijos 
technologijas.

Pakeitimas 144
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija iki 2010 m. rugsėjo 30 d. 
atlieka laikotarpio vidurio EEPEG 
vertinimą, siekdama nustatyti, ar 
veiksmingai naudojami asignavimai. 
Lėšos, kurios dar nerezervuotos tuo metu 
paskelbtiems kvietimams teikti 
pasiūlymus, perskiriamos kitiems 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
projektams, kurie gali būti panaudoti 
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jūros vėjo energijos naudojimui remti.

Or. en

Pagrindimas

Nepaskirtos lėšos gali būti panaudotos labiau skatinti atsinaujinančios energijos 
technologijas. 

Pakeitimas 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija prižiūri šio reglamento 
įgyvendinimą. Kiekvienais metais
pateikdama preliminarų biudžeto projektą, 
Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateikia 
programos įgyvendinimo ataskaitą.

Komisija prižiūri šio reglamento 
įgyvendinimą. Kas šešis mėnesius, 
įskaitant tuomet, kai teikia preliminarų 
biudžeto projektą, Europos Parlamentui ir 
Tarybai ji pateikia programos 
įgyvendinimo ataskaitą.
Be pirmoje pastraipoje nurodyto 
įpareigojimo teikti ataskaitas, Komisija 
Parlamentui ar Tarybai pareikalavus 
teikia detalią informaciją apie EEPEG 
paramos panaudojimą, įskaitant 
informaciją apie naujoviškas finansines 
priemones ir apie kiekvieno projekto 
įgyvendinimą, įskaitant jo vystymo etapą 
ir konkrečius skaičius, ypač atsižvelgiant į 
finansinį programavimą.

Or. en

Pakeitimas 146
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
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Ateities perspektyvos
1. Komisija parengia naują ekonomikos 
gaivinimo teikiant Bendrijos finansinę 
paramą energetikos srities projektams 
programą laikotarpiui po 2010 m.
2. Rengdama naują programą Komisija 
atsižvelgia į tuometines ekonomines ir 
politines sąlygas ir rengia konsultacijas su 
visomis suinteresuotomis šalimis ir 
ekspertais, tačiau prieš tai ji atlieka 
poveikio vertinimą, siekdama nustatyti 
sritis, kurioms labiausiai reikia 
investicijų.
3. Tuo pat metu Komisija sukuria tvirtą ir 
reikšmingą naujos programos 
finansavimo priemonę.

Or. en

Pakeitimas 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkami finansuoti projektai Atviras tinkamų finansuoti projektų 
sąrašas

Or. en

Pakeitimas 148
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Komisijos siūlomas tekstas

A. JUNGIAMOSIOS LINIJOS
1. Dujų jungiamosios linijos

Projektas Remiamų projektų vieta Numatomas 
Bendrijos 
įnašas
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(mln. EUR)
Pietinis dujų koridorius

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austrija, Vengrija, Bulgarija, 
Vokietija, Rumunija
Italija, Graikija 

250

100
Baltijos jungtis

Skanled Lenkija, Danija, Švedija 150
Suskystintų gamtinių dujų tinklas

Suskystintų gamtinių dujų terminalas Lenkijos 
pakrantėje, Svinouiscio uoste 

Lenkija 80

Vidurio ir pietryčių Europa

Slovakijos ir Vengrijos jungiamosios linijos
(Velky Krtyšas – Balašadiarmatas)
Dujų perdavimo sistema Slovėnijoje nuo Austrijos 
sienos iki Liublianos (išskyrus Rogateco–Kidričevo 
ruožą) 
Bulgarijos ir Graikijos tinklų jungtis
(Haskovo–Komotinė)
Rumunijos ir Vengrijos dujų jungiamosios linijos
Dujų saugojimo pajėgumų padidinimas Čekijos 
centre
Infrastruktūra ir įranga, užtikrinančios dujų srautą 
vakarų ir rytų kryptimis trumpalaikių tiekimo 
sutrikimų atveju

Slovakija, Vengrija

Slovėnija

Bulgarija, Graikija

Rumunija, Vengrija
Čekija

Visos valstybės narės

25

40

20

30
25

20

Viduržemio jūra
Prancūzijos dujų tinklo sustiprinimas ašyje Afrika–
Ispanija–Prancūzija

Prancūzija 150

Šiaurės jūros regionas
Vokietijos, Belgijos ir Jungtinės Karalystės 
dujotiekis
Prancūzijos ir Belgijos jungtis

Belgija
Prancūzija, Belgija

35
100

IŠ VISO 1025

2. Elektros jungiamosios linijos

Projektas Remiamų projektų vieta Numatomas 
Bendrijos 
įnašas
(mln. EUR)

Baltijos jungtis

Estlink–2
Švedijos ir Baltijos valstybių energetikos tinklų 

Estija, Suomija
Švedija, Latvija, Lietuva

100
175

                                               
1 Ši parama gali būti teikiama kartu su Europos investicijų banko parama.
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sujungimas ir Baltijos valstybių elektros tinklo 
sustiprinimas
Vidurio ir pietryčių Europa

Halė (Zalė) – Šveinfurtas Vokietija 50
Viduržemio jūra

Portugalijos ir Ispanijos tinklų sujungimo 
sustiprinimas
Prancūzijos ir Ispanijos tinklų sujungimas (Baiša –
Sta Llogaia)
Naujas 380 kV AC povandeninis kabelis tarp 
Sicilijos ir žemyninės Italijos (Sorgente–Ridzikonis)

Portugalija
Prancūzija, Ispanija
Italija

30
150
100

Šiaurės jūros regionas

Airijos ir Velso tinklų sujungimas Airija, Jungtinė Karalystė 100
IŠ VISO 705

3. Mažų salų projektai
Mažų atskirų salų iniciatyvos Kipras, Malta 20

B. SU JŪRŲ VĖJU SUSIJĘ PROJEKTAI

Projektas Pajėgum
as

Remiamų projektų 
vieta

Numatomas
Bendrijos 
įnašas 
(mln. EUR)

1) Jūrų vėjo energijos integravimas į energetikos tinklą
1.1.Baltic I ir II - Kriegers Flak I, II, 
III
Remiantis vykdomais projektais. 
Finansavimas skiriamas papildomoms 
bendrų jungčių sprendimo išlaidoms 
padengti.

1.5 GW Danija, Švedija, 
Vokietija, Lenkija

150

1.2. Šiaurės jūros energetikos tinklas
Jūros vėjo energijos tiekimo tinklo 
modulinė plėtra, virtualios jūrų vėjo 
jėgainės demonstracija

1 GW Jungtinė Karalystė, 
Nyderlandai, 
Vokietija, Airija, 
Danija

150

2) Naujos turbinos, statiniai ir komponentai, gamybos pajėgumų optimizavimas 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Remiantis šiuo metu vykdomu projektu. 
Naujos kartos 6–7 MW galingumo 
turbinos ir naujoviški statiniai, pastatyti 
toli nuo kranto (iki 100 km) gilesniuose 
vandenyse (iki 40 m). 

0.5 GW Vokietija, Lenkija 150

2.2 Aberdyno jūrų vėjo jėgainės (Europos 
bandymų centras)
Remiantis šiuo metu vykdomais 

0.25 GW UK 40
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projektais – didelio našumo turbinų 
bandymai. Inovatyvių struktūrų ir 
postruktūrių vystymas, įskaitant jūrų vėjo 
energiją generuojančios įrangos gamybos 
pajėgumų optimizavimą. Galima 
numatyti 100 padidėjimą MW.

2.3 Thornton Bank
Remiantis šiuo metu vykdomu projektu. 
Remiamasi Downvind projekto (bendrai 
finansuojamo per BP6) įgyvendinimo 
patirtimi; Downvind įrengimų turbinų (5 
MW dydžio) padidinimas giliuosiuose 
vandenyse (iki 30 m) esant mažam 
regimajam poveikiui (iki 30 km).

90MW Belgija 10

IŠ VISO 500

C. ANGLIES DIOKSIDO SURINKIMO IR SAUGOJIMO PROJEKTAI
Projekto pavadinimas.

Vieta
Numatomas
Bendrijos 
įnašas 
(mln. EUR)

Kuras Pajėgumas Surinkim
o metodas 

Saugojimo 
koncepcija

Huerth Anglis 450 MW IGCC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Jaenschwalde

Vokietija 250

Anglis 500 MW Oxyfuel Naftos (dujų) 
telkiniai

Eemshaven Anglis 1200 MW IGCC Naftos (dujų) 
telkiniai

Rotterdam Anglis 1080 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Rotterdam

Nyderlandai 250

Anglis 800 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Belchatow Lenkija 250 Anglis 858 MW PC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Compostella Ispanija (su 
Portugalija)

250 Anglis 500 MW Oxyfuel Sūrūs vandeningi 
horizontai

Kingsnorth Anglis 800 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Longannet Anglis 3390 MW PC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Tilbury Anglis 1600 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Hatfield 
((Yorkshire)

Jungtinė 
Karalystė

250

Anglis 900 MW IGCC Naftos (dujų) 
telkiniai

IŠ VISO 1 250
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Parlamento pakeitimas

A. JUNGIAMOSIOS LINIJOS
1. Dujų jungiamosios linijos

Projektas Remiamų projektų vieta Numatomas 
Bendrijos 
įnašas
(mln. EUR)

Pietinis dujų koridorius

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austrija, Vengrija, Bulgarija, 
Vokietija, Rumunija
Italija, Graikija 

250

115
Baltijos jungtis

Skanled Lenkija, Danija, Švedija 165
Suskystintų gamtinių dujų tinklas

Suskystintų gamtinių dujų terminalas Lenkijos 
pakrantėje, Svinouiscio uoste 

Lenkija 100

Vidurio ir pietryčių Europa

Slovakijos ir Vengrijos jungiamosios linijos
(Velky Krtyšas – Balašadiarmatas)
Dujų perdavimo sistema Slovėnijoje nuo Austrijos 
sienos iki Liublianos (išskyrus Rogateco–Kidričevo 
ruožą) 
Bulgarijos ir Graikijos tinklų jungtis
(Haskovo–Komotinė)
Rumunijos ir Vengrijos dujų jungiamosios linijos
Dujų saugojimo pajėgumų padidinimas Čekijos 
centre
Infrastruktūra ir įranga, užtikrinančios dujų srautą 
priešinga kryptimi trumpalaikių tiekimo sutrikimų 
atveju

Slovakijos ir Lenkijos tinklų jungtis

Vengrijos ir Kroatijos tinklų jungtis

Bulgarijos ir Rumunijos tinklų jungtis

Slovakija, Vengrija

Slovėnija

Bulgarija, Graikija

Rumunija, Vengrija
Čekija

Austrija, Bulgarija, Čekijos 
Respublika, Estija, Suomija, 
Graikija, Vengrija, Latvija, 
Lietuva, Liuksemburgas, 
Lenkija, Rumunija, Slovakija

Slovakija, Lenkija

Vengrija

Bulgarija, Rumunija

40

50

50

40
40

100

30

30

20

Viduržemio jūra

                                               
1 Ši parama gali būti teikiama kartu su Europos investicijų banko parama.
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Prancūzijos dujų tinklo sustiprinimas ašyje Afrika–
Ispanija–Prancūzija

Prancūzija 200

GALSI (Alžyro ir Italijos dujotiekis) Italija 100

Šiaurės jūros regionas
Vokietijos, Belgijos ir Jungtinės Karalystės 
dujotiekis
Prancūzijos ir Belgijos jungtis

Belgija
Prancūzija, Belgija

35
200

IŠ VISO 1565

2. Elektros jungiamosios linijos

Projektas Remiamų projektų vieta Numatomas 
Bendrijos 
įnašas
(mln. EUR)

Baltijos jungtis

Estlink–2
Švedijos ir Baltijos valstybių energetikos tinklų 
sujungimas ir Baltijos valstybių elektros tinklo 
sustiprinimas

Estija, Suomija
Švedija, Latvija, Lietuva

100
175

Vidurio ir pietryčių Europa

Halė (Zalė) – Šveinfurtas Vokietija 50
Viduržemio jūra

Portugalijos ir Ispanijos tinklų sujungimo 
sustiprinimas
Prancūzijos ir Ispanijos tinklų sujungimas (Baiša –
Sta Llogaia)
Naujas 380 kV AC povandeninis kabelis tarp 
Sicilijos ir žemyninės Italijos (Sorgente–Ridzikonis)

Portugalija
Prancūzija, Ispanija
Italija

30
150
100

Šiaurės jūros regionas

Airijos ir Velso tinklų sujungimas Airija, Jungtinė Karalystė 100
Maltos ir Italijos elektros tinklų jungtis Malta / Italija 20
IŠ VISO 725

3. Mažų salų projektai
Mažų atskirų salų iniciatyvos Kipras, Malta 10

B. SU JŪRŲ VĖJU SUSIJĘ PROJEKTAI

Projektas Pajėgum
as

Remiamų projektų 
vieta

Numatomas
Bendrijos 
įnašas 
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(mln. EUR)
1) Jūrų vėjo energijos integravimas į energetikos tinklą
1.1.Baltic I ir II - Kriegers Flak I, II, 
III
Remiantis vykdomais projektais. 
Finansavimas skiriamas papildomoms 
bendrų jungčių sprendimo išlaidoms 
padengti.

1.5 GW Danija, Švedija, 
Vokietija, Lenkija

150

1.2. Šiaurės jūros energetikos tinklas
Jūros vėjo energijos tiekimo tinklo 
modulinė plėtra, virtualios jūrų vėjo 
jėgainės demonstracija

1 GW Jungtinė Karalystė, 
Nyderlandai, 
Vokietija, Airija, 
Danija, Belgija, 
Prancūzija

150

2) Naujos turbinos, statiniai ir komponentai, gamybos pajėgumų optimizavimas 
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area - Bard
1
Remiantis šiuo metu vykdomu projektu. 
Naujos kartos 6–7 MW galingumo 
turbinos ir naujoviški statiniai, pastatyti 
toli nuo kranto (iki 100 km) gilesniuose 
vandenyse (iki 40 m). 

0.5 GW Vokietija, Danija 150

2.2 Aberdyno jūrų vėjo jėgainės (Europos 
bandymų centras)
Remiantis šiuo metu vykdomais 
projektais – didelio našumo turbinų 
bandymai. Inovatyvių struktūrų ir 
postruktūrių vystymas, įskaitant jūrų vėjo 
energiją generuojančios įrangos gamybos 
pajėgumų optimizavimą. Galima 
numatyti 100 padidėjimą MW.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Remiantis šiuo metu vykdomu projektu. 
Remiamasi Downvind projekto (bendrai 
finansuojamo per BP6) įgyvendinimo 
patirtimi; Downvind įrengimų turbinų (5 
MW dydžio) padidinimas giliuosiuose 
vandenyse (iki 30 m) esant mažam 
regimajam poveikiui (iki 30 km).

90MW Belgija 10

IŠ VISO 500

C. ANGLIES DIOKSIDO SURINKIMO IR SAUGOJIMO PROJEKTAI
Projekto pavadinimas.

Vieta
Numatomas
Bendrijos 
įnašas 
(mln. EUR)

Kuras Pajėgumas Surinkim
o metodas 

Saugojimo 
koncepcija

Huerth Vokietija 150 Anglis 450 MW IGCC Sūrūs vandeningi 
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horizontai
Jaenschwalde Anglis 500 MW Oxyfuel Naftos (dujų) 

telkiniai
Eemshaven Anglis 1200 MW IGCC Naftos (dujų) 

telkiniai
Rotterdam Anglis 1080 MW PC Naftos (dujų) 

telkiniai
Rotterdam

Nyderlandai 150

Anglis 800 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Belchatow Lenkija 150 Anglis 858 MW PC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Compostella Ispanija (su 
Portugalija)

150 Anglis 500 MW Oxyfuel Sūrūs vandeningi 
horizontai

Kingsnorth Anglis 800 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Longannet Anglis 3390 MW PC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Tilbury Anglis 1600 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Hatfield 
((Yorkshire)

Jungtinė 
Karalystė

150

Anglis 900 MW IGCC Naftos (dujų) 
telkiniai

Torrevaldagli
a

Italija 100 Anglis 660 MW PC

Pramoninio anglies dioksido surinkimo projektas
Florange Prancūzija 50 Anglies dioksido transportavimas iš pramoninių 

įrenginių (plieno gamyklos) į požeminę saugyklą (sūrų 
vandeningą horizontą)

IŠ VISO 900

Ca (naujas). GEOTERMINIAI PROJEKTAI

Projektas Remiamų projektų vieta Numatomas 
Bendrijos 
įnašas
(mln. EUR)

Aukštos ir žemos temperatūros jėgainės Centrinėje ir 
Rytų Europoje

Slovakija, Vengrija, Rumunija, 
Slovėnija

50

IŠ VISO 50

Or. en

Pagrindimas

Pradiniame Europos Komisijos pateiktame priede neatspindėtas darnus regioninis finansinės 
paramos energetikos investicijoms paskirstymas. Be to, investicijoms, susijusioms su anglies 
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dioksido surinkimu bei saugojimu skirtas didesnis dėmesys lyginant su dujų tinklų jungčių 
stiptinimu. Iš dalies pakeistame priede paskirstymas regionams yra darnesnis ir didesnis 
dėmesys skiriamas geoterminės energijos šaltiniams bei dujų tinklų jungtims, o tai ateityje 
gali būti svarbi dujų krizių sprendimo priemonė.

Pakeitimas 149
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo A dalis, 1 punktas, 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Viduržemio jūra
Prancūzijos dujų tinklo sustiprinimas ašyje
Afrika–Ispanija–Prancūzija

Prancūzija 150

Pakeitimas

Viduržemio jūra
Ašies Afrika–Ispanija–Prancūzija sustiprinimas

Prancūzija, Ispanija 200

Or. en

Pakeitimas 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo C punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Projekto pavadinimas.
Vieta

Numatomas
Bendrijos 
įnašas 
(mln. EUR)

Kuras Pajėgumas Surinkim
o metodas 

Saugojimo 
koncepcija

Huerth Anglis 450 MW IGCC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Jaenschwalde

Vokietija 250

Anglis 500 MW Oxyfuel Naftos (dujų) 
telkiniai

Eemshaven Anglis 1200 MW IGCC Naftos (dujų) 
telkiniai

Rotterdam

Nyderlandai 250

Anglis 1080 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai
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Rotterdam Anglis 800 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Belchatow Lenkija 250 Anglis 858 MW PC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Compostella Ispanija (su 
Portugalija)

250 Anglis 500 MW Oxyfuel Sūrūs vandeningi 
horizontai

Kingsnorth Anglis 800 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Longannet Anglis 3390 MW PC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Tilbury Anglis 1600 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Hatfield 
((Yorkshire)

Jungtinė 
Karalystė

250

Anglis 900 MW IGCC Naftos (dujų) 
telkiniai

IŠ VISO 1 250

Pakeitimas

Projekto pavadinimas.
Vieta

Numatomas
Bendrijos 
įnašas 
(mln. EUR)

Kuras Pajėgumas Surinkim
o metodas 

Saugojimo 
koncepcija

Huerth Anglis 450 MW IGCC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Jaenschwalde

Vokietija 150

Anglis 500 MW Oxyfuel Naftos (dujų) 
telkiniai

Eemshaven Anglis 1200 MW IGCC Naftos (dujų) 
telkiniai

Rotterdam Anglis 1080 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Rotterdam

Nyderlandai 150

Anglis 800 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Belchatow Lenkija 150 Anglis 858 MW PC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Compostella Ispanija (su 
Portugalija)

150 Anglis 500 MW Oxyfuel Sūrūs vandeningi 
horizontai

Kingsnorth Anglis 800 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Longannet Anglis 3390 MW PC Sūrūs vandeningi 
horizontai

Tilbury Anglis 1600 MW PC Naftos (dujų) 
telkiniai

Hatfield 
(Yorkshire)

Jungtinė 
Karalystė

150

Anglis 900 MW IGCC Naftos (dujų) 
telkiniai

IŠ VISO 1 250
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Or. en

Pakeitimas 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo C a punktas (naujas)

Pakeitimas

C a. Pažangiosios energetikos miestai

Projektas Tikslas Numatomas Bendrijos 
įnašas
(mln. EUR)

Vietiniai tvarios 
energijos ir klimato 
fondai

Sukurti ir naudoti su tvaria 
energija ir klimatu 
susijusius vietos fondus, 
skirtus veiksmams vietos 
lygmeniu skatinti siekiant 
pagerinti energijos 
naudojimo efektyvumą vietos 
paslaugose ir kuo labiau 
padidinti viešųjų lėšų svertų 
poveikį ir pritraukti 
privačias investicijas bei 
skatinti viešojo bei 
privačiojo sektoriaus 
partnerystę 

200

Tiesioginės paskolos 
ES miestams ir 
vietiniams bankams 
tvariems veiksmams 
vykdyti

Teikti tiesioginės paskolas 
Europos Sąjungos miestams 
ir vietiniams bankams, 
skirtas savivaldybių 
lygmeniu vykdyti veiksmus 
efektyvaus energijos 
naudojimo ir 
atsinaujinančių energijos 
šaltinių srityje (viešieji 
pastatai, gatvių apšvietimas, 
transportas ar mokymas)

papildoma priemonė, 
kuri turėtų būti 
įgyvendinta taikant 
esamas procedūras ir 
sudarant EIB ir vietos 
bankų susitarimą

Vietinės energetikos 
ir klimato agentūros 
ir (arba) energetinių 
paslaugų įmonės

Bendrai finansuoti vietos 
ekspertų įstaigų, galinčių 
teikti techninę ir finansinę 
paramą vietos 
atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir energijos 
naudojimo našumo 

150
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projektams, kūrimą ir 
stiprinimą

Pažangiosios 
energetikos pastatų 
rinkos skatinimo 
kampanija

Skatinti greitai patvirtinti 
efektyvaus energijos 
naudojimo priemones ir 
atsinaujinančios energijos 
technologijas statybos 
sektoriuje, kad būtų 
laikomasi aukšto energetinio 
našumo standartų

150

IŠ VISO 500

Or. en

Pagrindimas

Esminį vaidmenį kovojant su klimato kaita atlieka miesto teritorijos, kuriose gyvena 80 proc. 
ES piliečių ir išmetama 70 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Pradinis Komisijos 
pasiūlymas pagal atkūrimo planą miestams skirti 500 mln. eurų buvo išbrauktas iš priemonių 
sąrašo. Tačiau investicijos į tvarią energiją gali teikti didžiulių galimybių vietos lygmeniu ir 
padėti skatinti ES ekonomiką trumpuoju laikotarpiu ir ją restruktūrizuoti ilguoju laikotarpiu.

Pakeitimas 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ca priedas
Saulės šiluminės elektros energijos 
projektai arba saulės energijos projektai
Komisija įtraukia naują E priedą, 
kuriame pateikiami projektai saulės 
energijos srityje
Komisija paskelbia kvietimą teikti 
pasiūlymus saulės energijos, tiksliau, 
saulės šiluminės elektros energijos srityje.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš Komisijos argumentų, kodėl neįtraukti saulės energijos projektai buvo tas, kad 
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pramonės srityje nebuvo arba nebuvo siūloma tokio pobūdžio projektų. Parlamentas turi 
įrodymų, kad tokių projektų yra ir kad jie gali būti įtraukti į naują E priedą, skirtą saulės 
energijos projektams.


