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Pakeitimas 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares derinti 
infrastruktūros tinklus atsižvelgiant į tai, 
kad, norint pasiekti ES nustatytus tikslus 
atsinaujinančios energijos srityje, 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir užtikrinti 
energijos veiksmingumą, būtina mišri 
energija; be to, ragina valstybes nares 
baigti ES energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo darbus, t. y. užtikrinti, kad 
visoje ES veiktų vadinamieji tiekimo 
koridoriai, kad būtų pažangiai atnaujinti 
tinklai, kad išplėtus dujų tiekimo tinklus 
būtų užtikrintas saugus dujų tiekimas ir 
kartu būtų sumažintas išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis;

1. pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti ir 
modernizuoti ES energetikos 
infrastruktūrą norint pasiekti ES 
nustatytus tikslus atsinaujinančios 
energijos srityje, sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą; 
ragina plėtoti pažangius ir didelio masto 
bendrus tinklus, kurti tinklų jungtis ir 
išplėsti dujų tiekimo tinklus, kad būtų 
sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis ir didinamas 
tiekimo saugumas;

Or. en

Pakeitimas 2
Daciana Octavia Sârbu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares derinti
infrastruktūros tinklus atsižvelgiant į tai, 
kad, norint pasiekti ES nustatytus tikslus
atsinaujinančios energijos srityje, 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir užtikrinti
energijos veiksmingumą, būtina mišri 
energija; be to, ragina valstybes nares 
baigti ES energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo darbus, t. y. užtikrinti, kad 

1. ragina valstybes nares pritaikyti
infrastruktūros tinklus taip, kad jais būtų 
galima perduoti mišrią energiją, norint 
pasiekti „ES 2020“ tikslus ir iki 2020 m. 
prie mišrios energijos prijungti vis didesnę 
dalį atsinaujinančių energijos šaltinių; be 
to, ragina valstybes nares baigti ES 
energetikos infrastruktūros atnaujinimo 
darbus, t. y. užtikrinti, kad visoje ES veiktų 
vadinamieji tiekimo koridoriai, kad būtų 
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visoje ES veiktų vadinamieji tiekimo 
koridoriai, kad būtų pažangiai atnaujinti 
tinklai, kad išplėtus dujų tiekimo tinklus 
būtų užtikrintas saugus dujų tiekimas ir 
kartu būtų sumažintas išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis;

pažangiai atnaujinti tinklai, kad išplėtus 
dujų tiekimo tinklus būtų užtikrintas 
saugus dujų tiekimas ir kartu būtų 
sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis;

Or. en

Pakeitimas 3
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares derinti 
infrastruktūros tinklus atsižvelgiant į tai, 
kad, norint pasiekti ES nustatytus tikslus 
atsinaujinančios energijos srityje, 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir užtikrinti 
energijos veiksmingumą, būtina mišri 
energija; be to, ragina valstybes nares 
baigti ES energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo darbus, t. y. užtikrinti, kad 
visoje ES veiktų vadinamieji tiekimo 
koridoriai, kad būtų pažangiai atnaujinti 
tinklai, kad išplėtus dujų tiekimo tinklus 
būtų užtikrintas saugus dujų tiekimas ir 
kartu būtų sumažintas išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis;

1. ragina valstybes nares derinti 
infrastruktūros tinklus atsižvelgiant į tai, 
kad, norint pasiekti ES nustatytus tikslus 
atsinaujinančios energijos srityje, 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir užtikrinti 
energijos veiksmingumą, būtina mišri 
energija; be to, ragina valstybes nares 
baigti ES energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo darbus, t. y. užtikrinti, kad 
visoje ES veiktų vadinamieji tiekimo 
koridoriai, neišskiriant nei vienos didelės 
geografinės Europos teritorijos, kad būtų 
pažangiai atnaujinti tinklai, kad išplėtus 
dujų tiekimo tinklus būtų užtikrintas 
saugus dujų tiekimas ir kartu būtų 
sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis;

Or. en

Pakeitimas 4
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena 2009 m. Pitsburge sudarytą 
G 20 susitarimą laipsniškai nutraukti 
subsidijas iškastiniam kurui; mano, kad 
iškastinio kuro infrastruktūrai skiriamos 
valstybinės subsidijos per tam tikrą laiką 
taip pat turės būti palaipsniui 
nutraukiamos ir siūlo teikiant 
finansavimą pagal ES finansinės paramos 
priemones pirmenybę teikti projektams, 
kurie svarbūs visai Europai ir kuriais 
prisidedama prie Europos tikslų klimato ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių srityje 
siekimo;

Or. en

Pakeitimas 5
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad rengiant energijos 
infrastruktūros projektus turėtų būti 
besąlygiškai laikomasi atsargumo 
principo; poveikio aplinkai vertinimas 
turėtų būti atliekamas dėl kiekvieno 
konkretaus veiksmų plano atsižvelgiant į 
vietos ir regiono aplinkos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 6
Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad 
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta 
su gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias 
lems prastėjanti aplinkos padėtis, 
kylančios energijos kainos, vis 
nesaugesnė energetika ir priklausomybė 
nuo tiekėjų, taip pat mažėjantis 
užimtumas ir smunkantis gerovės lygis; 
šios investicijos galėtų būti gautos iš viešų 
ir privačių šaltinių, o pajamos iš 
finansinių sandorių mokesčio, ekologinio 
mokesčio už taršą anglies junginiais, taip 
pat iš prekybos taršos leidimais aukcionų, 
rengiamų pagal persvarstytą prekybos 
taršos leidimais sistemą, galėtų būti 
panaudotos užpildyti finansavimo 
spragoms ir paskatinti investicijoms, 
kurios reikalingos, pvz., energetikos 
tinklams suderinti atsižvelgiant į 
atsinaujinančios energijos naudojimo 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad 
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su 
gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias lems 

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad 
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su 
gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias lems 
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prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, vis nesaugesnė energetika 
ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis 
gerovės lygis; šios investicijos galėtų būti 
gautos iš viešų ir privačių šaltinių, o 
pajamos iš finansinių sandorių mokesčio, 
ekologinio mokesčio už taršą anglies 
junginiais, taip pat iš prekybos taršos 
leidimais aukcionų, rengiamų pagal 
persvarstytą prekybos taršos leidimais 
sistemą, galėtų būti panaudotos užpildyti 
finansavimo spragoms ir paskatinti 
investicijoms, kurios reikalingos, pvz., 
energetikos tinklams suderinti atsižvelgiant 
į atsinaujinančios energijos naudojimo 
reikalavimus;

prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, vis nesaugesnė energetika 
ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis 
gerovės lygis; mano, kad reikiamų 
investicijų galima būtų gauti kuriant 
naujoviškas finansavimo priemones;  šios 
investicijos galėtų būti gautos iš viešų ir 
privačių šaltinių, o pajamos iš finansinių 
sandorių mokesčio, ekologinio mokesčio 
už taršą anglies junginiais, taip pat iš 
prekybos taršos leidimais aukcionų, 
rengiamų pagal persvarstytą prekybos 
taršos leidimais sistemą, galėtų būti 
panaudotos užpildyti finansavimo 
spragoms ir paskatinti investicijoms, kurios 
reikalingos, pvz., energetikos tinklams 
suderinti atsižvelgiant į atsinaujinančios 
energijos naudojimo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 8
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad 
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su 
gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias lems 
prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, vis nesaugesnė energetika 
ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis 
gerovės lygis; šios investicijos galėtų būti 
gautos iš viešų ir privačių šaltinių, o 
pajamos iš finansinių sandorių mokesčio, 
ekologinio mokesčio už taršą anglies 
junginiais, taip pat iš prekybos taršos 

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies junginių 
ir kuri yra būtino prisitaikymo prie 
klimato kaitos plano, grindžiamo teritorijų 
apsaugos reikalavimais, dalis, energetikos 
infrastruktūrai būtinos nemažos 
investicijos; pažymi, kad neužtikrinus šių 
investicijų bus susidurta su gerokai 
didesnėmis išlaidomis, kurias lems 
prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, vis nesaugesnė energetika 
ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis
gerovės lygis; šios investicijos galėtų būti 
gautos iš viešų ir privačių šaltinių, o 
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leidimais aukcionų, rengiamų pagal 
persvarstytą prekybos taršos leidimais 
sistemą, galėtų būti panaudotos užpildyti 
finansavimo spragoms ir paskatinti 
investicijoms, kurios reikalingos, pvz., 
energetikos tinklams suderinti atsižvelgiant 
į atsinaujinančios energijos naudojimo 
reikalavimus;

pajamos iš finansinių sandorių mokesčio, 
euroobligacijų, projektų obligacijų, 
ekologinio mokesčio už taršą anglies 
junginiais, taip pat iš prekybos taršos 
leidimais aukcionų, rengiamų pagal 
persvarstytą prekybos taršos leidimais 
sistemą, galėtų būti panaudotos užpildyti 
finansavimo spragoms ir paskatinti 
investicijoms, kurios reikalingos, pvz., 
energetikos tinklams suderinti atsižvelgiant 
į atsinaujinančios energijos naudojimo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 9
Sabine Wils

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad 
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su 
gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias lems 
prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, vis nesaugesnė energetika 
ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis 
gerovės lygis; šios investicijos galėtų būti
gautos iš viešų ir privačių šaltinių, o 
pajamos iš finansinių sandorių mokesčio,
ekologinio mokesčio už taršą anglies 
junginiais, taip pat iš prekybos taršos 
leidimais aukcionų, rengiamų pagal 
persvarstytą prekybos taršos leidimais 
sistemą, galėtų būti panaudotos užpildyti 
finansavimo spragoms ir paskatinti 
investicijoms, kurios reikalingos, pvz., 
energetikos tinklams suderinti atsižvelgiant 
į atsinaujinančios energijos naudojimo 

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad 
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su 
gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias lems 
prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, vis nesaugesnė energetika 
ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis 
gerovės lygis; šios investicijos turėtų būti
gaunamos iš viešų šaltinių, o pajamos iš 
finansinių sandorių mokesčio, mišrus 
energijos sąnaudų mokestis, kurį sudarytų 
mokestis už panaudojamą pirminę 
energiją ir už išmetamas CO2 dujas, taip 
pat už branduolinę energiją, taip pat iš 
prekybos taršos leidimais aukcionų, 
rengiamų pagal persvarstytą prekybos 
taršos leidimais sistemą, galėtų būti 
panaudotos užpildyti finansavimo 
spragoms ir paskatinti investicijoms, kurios 
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reikalavimus; reikalingos, pvz., energetikos tinklams 
suderinti atsižvelgiant į atsinaujinančios 
energijos naudojimo reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 10
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad 
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su 
gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias lems 
prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, vis nesaugesnė energetika 
ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis 
gerovės lygis; šios investicijos galėtų būti 
gautos iš viešų ir privačių šaltinių, o 
pajamos iš finansinių sandorių mokesčio, 
ekologinio mokesčio už taršą anglies 
junginiais, taip pat iš prekybos taršos 
leidimais aukcionų, rengiamų pagal 
persvarstytą prekybos taršos leidimais 
sistemą, galėtų būti panaudotos užpildyti 
finansavimo spragoms ir paskatinti 
investicijoms, kurios reikalingos, pvz., 
energetikos tinklams suderinti atsižvelgiant 
į atsinaujinančios energijos naudojimo 
reikalavimus;

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad 
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su 
gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias lems 
prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, konkurencingumo 
praradimas, vis nesaugesnė energetika ir 
priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis 
gerovės lygis; šios investicijos galėtų būti
gautos iš viešų ir privačių šaltinių, o 
pajamos iš finansinių sandorių mokesčio, 
ekologinio mokesčio už taršą anglies 
junginiais, taip pat iš prekybos taršos 
leidimais aukcionų, rengiamų pagal 
persvarstytą prekybos taršos leidimais 
sistemą, galėtų būti panaudotos užpildyti 
finansavimo spragoms ir paskatinti 
investicijoms, kurios reikalingos, pvz., 
energetikos tinklams suderinti atsižvelgiant 
į atsinaujinančios energijos naudojimo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 11
Daciana Octavia Sârbu
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad 
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su 
gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias lems 
prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, vis nesaugesnė energetika 
ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis 
gerovės lygis; šios investicijos galėtų būti 
gautos iš viešų ir privačių šaltinių, o 
pajamos iš finansinių sandorių mokesčio, 
ekologinio mokesčio už taršą anglies 
junginiais, taip pat iš prekybos taršos 
leidimais aukcionų, rengiamų pagal 
persvarstytą prekybos taršos leidimais 
sistemą, galėtų būti panaudotos užpildyti 
finansavimo spragoms ir paskatinti 
investicijoms, kurios reikalingos, pvz., 
energetikos tinklams suderinti atsižvelgiant 
į atsinaujinančios energijos naudojimo 
reikalavimus;

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti 
ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
išmetamas nedidelis kiekis anglies 
junginių, energetikos infrastruktūrai 
būtinos nemažos investicijos; pažymi, kad
neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su 
gerokai didesnėmis išlaidomis, kurias lems 
prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios 
energijos kainos, vis nesaugesnė energetika 
ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat 
mažėjantis užimtumas ir smunkantis 
gerovės lygis; šios investicijos galėtų būti 
gautos iš viešų ir privačių šaltinių, o 
pajamos iš finansinių sandorių mokesčio, 
ekologinio mokesčio už taršą anglies 
junginiais, taip pat iš prekybos taršos 
leidimais aukcionų, rengiamų pagal 
persvarstytą prekybos taršos leidimais 
sistemą, galėtų būti panaudotos užpildyti 
finansavimo spragoms ir paskatinti 
investicijoms, kurios reikalingos, pvz., 
energetikos tinklams suderinti atsižvelgiant 
į atsinaujinančios energijos naudojimo 
reikalavimus; palankiai vertina Europos 
Komisijos pasiūlytą „Projektų obligacijų 
iniciatyvą“, kurią vykdant būtų siekiama 
gauti lėšų didelio masto infrastruktūros 
projektams ir mano, kad šios lėšos turėtų 
būti naudojamos norint paremti pažangių 
energijos tinklų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad ES subsidijos energetikos 
infrastruktūrai turėtų būti teikiamos tik 
tuo atveju, jei rinkos sąlygomis 
negaunama reikiamų investicijų, kadangi 
tokios subsidijos gali trukdyti rasti 
novatoriškus rinkos sprendimus; 

Or. en

Pakeitimas 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad laipsniškas energetikos 
srities subsidijų, dėl kurių daroma žala 
aplinkai, nutraukimas nacionaliniu ir ES 
lygiu yra pagrindinis strategijos „Europa 
2020“ uždavinys, kadangi jos trukdo siekti 
ES tikslų klimato kaitos, biologinės 
įvairovės išsaugojimo, energijos vartojimo 
efektyvumo ir kitose svarbiose politikos 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 14
Peter Liese

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad reikiamų 
investicijų išlaidos būtų mažesnės, jei 
energijos vartojimo efektyvumas ir 
paklausos valdymas taptų neatskiriama 
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Europos strategijos dalimi; taigi primena 
savo raginimą nustatyti privalomą tikslą 
iki 2020 m. 20 proc. padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir ambicingus 
ilgalaikius tikslus iki 2030 m. ir iki 
2050 m.; primygtinai tvirtina, kad 
paklausos valdymas, t. y., prietaisais 
suvartojamos energijos ir vartotojų 
suvartojamos energijos reguliavimas, pvz., 
nustatant skirtingas kainas ne pagal tam 
tikras valandas arba minutes, turi būti 
integrali Europos energetikos politikos 
dalis.

Or. de

Pakeitimas 15
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją, atsižvelgiant į 
ambicingą energijos taupymo politiką, 
ištirti, kokių infrastruktūrų reikėtų 2050 
m., jei 100 proc. energijos būtų gaunama 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 16
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad su energetikos 
infrastruktūra siejama didžiulė rizika, pvz.,
gali kilti grėsmė veiklai (perkrovos, 
tiekimo sutrikimai), gamtai (žemės 

3. pažymi, kad su energetikos 
infrastruktūra siejama didžiulė rizika, pvz., 
gali kilti grėsmė veiklai (perkrovos, 
tiekimo sutrikimai), gamtai (žemės 
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drebėjimai, potvyniai) arba žmogiškajai ir 
politinei sričiai (pavojus saugumui, 
terorizmas); todėl ragina užtikrinti, kad 
sprendimai dėl pažangių tinklų vystymo
būtų priimami apsvarsčius sąnaudas ir 
naudą, kaip numatyta pagal Tarybos
direktyvą 2008/114/EB dėl Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų;
siūlo valstybėms narėms parengti rizikos 
vertinimo planus, kuriais remiantis būtų 
priimami sprendimai ir stebimi pažangių 
tinklų projektų įgyvendinimo rezultatai 
siekiant gerinti šių tinklų savitarpio jungtis;

drebėjimai, potvyniai) arba žmogiškajai ir 
politinei sričiai (pavojus saugumui, 
terorizmas); todėl ragina įgyvendinti 
sprendimus dėl pažangių tinklų vystymo, 
kaip numatyta Tarybos direktyvoje
2008/114/EB dėl Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų; siūlo 
valstybėms narėms parengti rizikos 
vertinimo planus, kuriais remiantis būtų 
priimami sprendimai ir stebimi pažangių 
tinklų projektų įgyvendinimo rezultatai 
siekiant gerinti šių tinklų savitarpio jungtis;

Or. en

Pakeitimas 17
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad su energetikos 
infrastruktūra siejama didžiulė rizika, pvz., 
gali kilti grėsmė veiklai (perkrovos, 
tiekimo sutrikimai), gamtai (žemės 
drebėjimai, potvyniai) arba žmogiškajai ir 
politinei sričiai (pavojus saugumui, 
terorizmas); todėl ragina užtikrinti, kad 
sprendimai dėl pažangių tinklų vystymo 
būtų priimami apsvarsčius sąnaudas ir 
naudą, kaip numatyta pagal Tarybos 
direktyvą 2008/114/EB dėl Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų;
siūlo valstybėms narėms parengti rizikos 
vertinimo planus, kuriais remiantis būtų 
priimami sprendimai ir stebimi pažangių 
tinklų projektų įgyvendinimo rezultatai 
siekiant gerinti šių tinklų savitarpio jungtis;

3. pažymi, kad energetikos infrastruktūra
susijusi su dideliais pavojais, pvz., gali 
kilti pavojus veiklai (perkrovos, tiekimo 
sutrikimai), gamtinis (žemės drebėjimai, 
potvyniai), aplinkosauginis (tarša, 
buveinių ir biologinės įvairovės 
praradimas) arba žmogiškasis ir politinis 
pavojus (pavojus saugumui, terorizmas);
todėl ragina užtikrinti, kad sprendimai dėl 
pažangių tinklų vystymo būtų priimami 
apsvarsčius sąnaudas ir naudą, kaip 
numatyta pagal Tarybos direktyvą 
2008/114/EB dėl Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų; siūlo 
valstybėms narėms parengti rizikos 
vertinimo planus, kuriais remiantis būtų 
priimami sprendimai ir stebimi pažangių 
tinklų projektų įgyvendinimo rezultatai 
siekiant gerinti šių tinklų savitarpio jungtis;

Or. en
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Pakeitimas 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad prieš investuojant į 
energetikos infrastruktūrą turėtų būti 
atlikta analizė norint išsiaiškinti, kokios 
investicijos būtų tinkamos ir kokioje 
srityje reikia koordinavimo tarp valstybių 
narių; mano, kad atliekant šią analizę 
turėtų būti atsižvelgiama į tvarios 
energijos gamybos teikiamą naudą;

Or. en

Pakeitimas 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į tai, kad 
nacionalinių teisės aktų skirtumai gali 
trukdyti veiksmingai investuoti; prašo 
Komisijos išnagrinėti šiuos skirtumus ir 
pasiūlyti galimus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 20
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad pagal energijos 
infrastruktūros projektus statant, vykdant 
veiklą ir šią veiklą nutraukiant be kapitalo 
ir veiklos išlaidų atsiranda daug su 
aplinkos apsauga susijusių išlaidų; 
pabrėžia, kad atliekant ekonominės 
naudos analizę svarbu apskaičiuoti šias 
aplinkos apsaugos išlaidas naudojant 
gyvavimo ciklo sąnaudų apskaitos 
metodą;

Or. en

Pakeitimas 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina patvirtinti kuo griežčiausius visų 
energetikos infrastruktūrų saugumo ir 
aplinkos apsaugos standartus, inter alia, 
įgyvendinant valstybių narių 
bendradarbiavimo programas, ir įtikinti 
abejojančią dalį visuomenės bei skatinti 
didesnį visuomenės pritarimą;
rekomenduoja valstybėms narėms teikti 
piliečiams, pilietinei visuomenei, ūkio 
subjektams ir socialiniams partneriams 
pakankamai informacijos apie integruotus 
ir patikimus energijos tinklus, saugų 
tiekimą, atsinaujinančių energijos šaltinių 
integravimą, kad vartotojai pasinaudotų 
naujų technologijų ir pažangaus energijos 
naudojimo siekiant skatinti energetikos 
veiksmingumą privalumais;

4. ragina patvirtinti kuo griežčiausius visų 
energetikos infrastruktūrų saugumo ir 
aplinkos apsaugos standartus, inter alia, 
įgyvendinant valstybių narių 
bendradarbiavimo programas, ir įtikinti 
abejojančią dalį visuomenės bei skatinti 
didesnį visuomenės pritarimą;
rekomenduoja valstybėms narėms teikti 
piliečiams, pilietinei visuomenei, ūkio 
subjektams ir socialiniams partneriams 
pakankamai informacijos apie būtinybę 
gerinti ir modernizuoti energetikos 
infrastruktūrą siekiant padidinti energijos
tinklų patikimumą, pagerinti saugų 
tiekimą ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
integravimą, kad vartotojai pasinaudotų 
naujų technologijų ir pažangaus energijos 
naudojimo siekiant skatinti energetikos 
veiksmingumą privalumais;

Or. en
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Pakeitimas 22
Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina patvirtinti kuo griežčiausius visų 
energetikos infrastruktūrų saugumo ir 
aplinkos apsaugos standartus, inter alia, 
įgyvendinant valstybių narių 
bendradarbiavimo programas, ir įtikinti 
abejojančią dalį visuomenės bei skatinti 
didesnį visuomenės pritarimą; 
rekomenduoja valstybėms narėms teikti 
piliečiams, pilietinei visuomenei, ūkio 
subjektams ir socialiniams partneriams 
pakankamai informacijos apie integruotus 
ir patikimus energijos tinklus, saugų 
tiekimą, atsinaujinančių energijos šaltinių 
integravimą, kad vartotojai pasinaudotų 
naujų technologijų ir pažangaus energijos 
naudojimo siekiant skatinti energetikos 
veiksmingumą privalumais;

4. siekiant panaikinti visuomenės abejones
bei skatinti didesnį visuomenės pritarimą 
ragina patvirtinti moksliniais tyrimais ir 
įrodymais pagrįstus aplinkos apsaugos 
standartus, inter alia, įgyvendinant 
valstybių narių bendradarbiavimo 
programas; rekomenduoja valstybėms 
narėms teikti piliečiams, pilietinei 
visuomenei, ūkio subjektams ir 
socialiniams partneriams pakankamai 
informacijos apie integruotus ir patikimus 
energijos tinklus, saugų tiekimą, 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
integravimą, kad vartotojai pasinaudotų 
naujų technologijų ir pažangaus energijos 
naudojimo siekiant skatinti energetikos 
veiksmingumą privalumais;

Or. pl

Pakeitimas 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad reikia bendro ES požiūrio į 
Europos energetikos infrastruktūros 
gerinimą, kadangi atskiros valstybės narės 
negali vienos pasiekti šio tikslo; pažymi, 
kad nauda aplinkai nebūtinai gaunama 
tose šalyse, kurios vykdo reikalingas 
investicijas; be to, pabrėžia, kad reikia 
svarstyti ilgalaikius tikslus, kadangi šiuo 
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metu planuojama energetikos 
infrastruktūra turi tarnauti kelis 
dešimtmečius;

Or. en

Pakeitimas 24
Sabine Wils

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares modernizuoti 
savo nacionalinius energetikos tinklus ir 
sujungti juos su ypač pažangiu Europos 
tinklu, taip pat užtikrinti solidžias ES 
saugomų energijos išteklių atsargas ir 
stabilų bei saugų energijos srautą už 
prieinamą kainą; taip pat pabrėžia, kad visi 
tinklai turi būti suderinti taip, kad būtų 
galima netrukdomai tiekti iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių gaunamą 
elektros energiją, be to, siekiant išvengti 
energijos praradimų, tinklai turi būti 
atnaujinti; kartu pabrėžia, kad būtina imtis 
tolesnių veiksmų siekiant prie Europos 
elektros energijos tinklo prijungti 
izoliuotas teritorijas (pvz., salas ir 
periferinius regionus);

5. ragina valstybes nares modernizuoti 
savo nacionalinius energetikos tinklus ir 
sujungti juos su ypač pažangiu Europos 
tinklu, taip pat užtikrinti solidžias ES 
saugomų energijos išteklių atsargas ir 
stabilų bei saugų energijos srautą už 
prieinamą kainą; taip pat pabrėžia, kad visi 
tinklai turi būti suderinti taip, kad būtų 
galima netrukdomai tiekti iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių gaunamą 
elektros energiją, ir išnaudotos visos 
aplinkosauginės galimybės planuojant 
elektros linijų trasas ir, siekiant išvengti 
energijos praradimų, tinklai turi būti 
atnaujinti; kartu pabrėžia, kad būtina imtis 
tolesnių veiksmų siekiant prie Europos 
elektros energijos tinklo prijungti 
izoliuotas teritorijas (pvz., salas ir 
periferinius regionus);

Or. de

Pakeitimas 25
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares modernizuoti 
savo nacionalinius energetikos tinklus ir 
sujungti juos su ypač pažangiu Europos 
tinklu, taip pat užtikrinti solidžias ES 
saugomų energijos išteklių atsargas ir 
stabilų bei saugų energijos srautą už 
prieinamą kainą; taip pat pabrėžia, kad visi 
tinklai turi būti suderinti taip, kad būtų 
galima netrukdomai tiekti iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių gaunamą 
elektros energiją, be to, siekiant išvengti 
energijos praradimų, tinklai turi būti 
atnaujinti; kartu pabrėžia, kad būtina imtis 
tolesnių veiksmų siekiant prie Europos 
elektros energijos tinklo prijungti 
izoliuotas teritorijas (pvz., salas ir 
periferinius regionus);

5. ragina valstybes nares modernizuoti 
savo nacionalinius energetikos tinklus ir 
sujungti juos su ypač pažangiu Europos 
tinklu, taip pat užtikrinti didesnius ES 
energijos saugojimo pajėgumus (įskaitant 
įvairios paskirties dujų ir vandenilio 
įrenginius, dideles ir mažas 
hidroelektrines, saulės šilumos energijos 
ir kitas technologijas) ir stabilų bei saugų 
energijos srautą už prieinamą kainą; taip 
pat pabrėžia, kad visi tinklai turi būti 
suderinti taip, kad būtų galima 
netrukdomai tiekti iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių gaunamą elektros 
energiją, be to, siekiant išvengti energijos 
praradimų, tinklai turi būti atnaujinti; kartu 
pabrėžia, kad būtina imtis tolesnių veiksmų 
siekiant prie Europos elektros energijos 
tinklo visų pirma prijungti izoliuotas 
teritorijas (pvz., salas ir periferinius 
regionus);

Or. en

Pakeitimas 26
Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares modernizuoti 
savo nacionalinius energetikos tinklus ir 
sujungti juos su ypač pažangiu Europos 
tinklu, taip pat užtikrinti solidžias ES 
saugomų energijos išteklių atsargas ir 
stabilų bei saugų energijos srautą už 
prieinamą kainą; taip pat pabrėžia, kad visi
tinklai turi būti suderinti taip, kad būtų 
galima netrukdomai tiekti iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių gaunamą 
elektros energiją, be to, siekiant išvengti 

5. ragina valstybes nares modernizuoti 
savo nacionalinius energetikos tinklus ir 
sujungti juos su ypač pažangiu Europos 
tinklu, taip pat užtikrinti solidžias ES 
saugomų energijos išteklių atsargas ir 
stabilų bei saugų energijos srautą už
prieinamą kainą; taip pat pabrėžia, kad 
tinklai turi būti suderinti taip, kad būtų 
galima tiekti iš atsinaujinančios energijos 
šaltinių gaunamą elektros energiją, be to, 
siekiant išvengti energijos praradimų, 



AM\866178LT.doc 19/23 PE464.732v02-00

LT

energijos praradimų, tinklai turi būti 
atnaujinti; kartu pabrėžia, kad būtina imtis 
tolesnių veiksmų siekiant prie Europos 
elektros energijos tinklo prijungti 
izoliuotas teritorijas (pvz., salas ir 
periferinius regionus);

tinklai turi būti atnaujinti; kartu pabrėžia, 
kad būtina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
prie Europos elektros energijos tinklo 
prijungti izoliuotas teritorijas (pvz., salas ir 
periferinius regionus);

Or. pl

Pakeitimas 27
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad vystant ES ir trečiųjų 
šalių tarpusavio elektros energijos 
infrastruktūrą gali kilti anglies junginių 
nutekėjimo pavojus arba padidėti jau 
esantis pavojus; ragina Komisiją stebėti 
elektros importą ir būti pasirengus priimti 
priemones, pagal kurias būtų nustatomi 
reikalavimai importuotojams grąžinti 
pagal persvarstytą prekybos taršos 
leidimais sistemą suteiktas leidimų kvotas, 
jei nustatoma, kad vidaus rinkoje 
vykdoma nesąžininga konkurencija;

Or. en

Pakeitimas 28
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją rengiant energetikos 
infrastruktūros planus atsižvelgti į galimą 
anglies junginių nutekėjimo pavojų, ypač 
šalyse, kurios turi ilgą sienos liniją ir 
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kurios geografiniu požiūriu artimos ES 
nepriklausančioms šalims;

Or. en

Pakeitimas 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad svarbu energetikos 
sektoriuje vykdyti mokslinius tyrimus ir 
taikyti naujoves siekiant pagreitinti 
perėjimą į tvarią ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad taikant 
vadinamąją brėžinio metodiką ir vykdant 
greitesnes ir skaidresnes leidimų išdavimo 
procedūras bus įgyvendinti prioritetiniai 
projektai, taip pat ragina Komisiją ir 
valstybes nares atitinkamai derinti
poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio 
aplinkos vertinimo procedūras; be to, 
pabrėžia, kad būtina skatinti visuomenę 
dalyvauti sprendimų priėmimo procese, nes 
taip būtų užtikrintas didesnis visuomenės 
pasitikėjimas įrenginiais ir pritarimas su 
jais susijusiems projektams.

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad taikant 
vadinamąją brėžinio metodiką ir vykdant 
greitesnes ir skaidresnes leidimų išdavimo 
procedūras bus įgyvendinti prioritetiniai 
projektai, taip pat ragina Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti veiksmingesnes, 
efektyvias ir skaidrias poveikio aplinkai 
vertinimo ir strateginio aplinkos vertinimo 
procedūras; be to, pabrėžia, kad būtina 
skatinti visuomenę dalyvauti sprendimų 
priėmimo procese, nes taip būtų užtikrintas 
didesnis visuomenės pasitikėjimas 
įrenginiais ir pritarimas su jais susijusiems 
projektams.

Or. en
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Pakeitimas 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad 
taikant vadinamąją brėžinio metodiką ir 
vykdant greitesnes ir skaidresnes leidimų 
išdavimo procedūras bus įgyvendinti 
prioritetiniai projektai, taip pat ragina 
Komisiją ir valstybes nares atitinkamai 
derinti poveikio aplinkai vertinimo ir 
strateginio aplinkos vertinimo 
procedūras; be to, pabrėžia, kad būtina 
skatinti visuomenę dalyvauti sprendimų 
priėmimo procese, nes taip būtų užtikrintas 
didesnis visuomenės pasitikėjimas 
įrenginiais ir pritarimas su jais susijusiems 
projektams.

7. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
pagreitinti leidimų išdavimo procedūras ir 
padaryti jas skaidresnes; pabrėžia, kad 
būtina skatinti visuomenę dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese, nes taip būtų 
užtikrintas didesnis visuomenės 
pasitikėjimas įrenginiais ir pritarimas su 
jais susijusiems projektams.

Or. en

Pakeitimas 32
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad taikant 
vadinamąją brėžinio metodiką ir vykdant 
greitesnes ir skaidresnes leidimų išdavimo 
procedūras bus įgyvendinti prioritetiniai 
projektai, taip pat ragina Komisiją ir 
valstybes nares atitinkamai derinti poveikio 
aplinkai vertinimo ir strateginio aplinkos 
vertinimo procedūras; be to, pabrėžia, kad 
būtina skatinti visuomenę dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese, nes taip būtų 
užtikrintas didesnis visuomenės 

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad taikant 
vadinamąją brėžinio metodiką ir vykdant 
greitesnes ir skaidresnes leidimų išdavimo 
procedūras bus įgyvendinti prioritetiniai 
projektai, taip pat ragina Komisiją ir 
valstybes nares atitinkamai derinti poveikio 
aplinkai vertinimo ir strateginio aplinkos 
vertinimo procedūras; be to, pabrėžia, kad 
būtina skatinti visuomenę, įskaitant 
regionines ir vietos institucijas, dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese, nes taip būtų 
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pasitikėjimas įrenginiais ir pritarimas su 
jais susijusiems projektams.

užtikrintas didesnis visuomenės 
pasitikėjimas įrenginiais ir pritarimas su 
jais susijusiems projektams.

Or. en

Pakeitimas 33
Sabine Wils

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad taikant 
vadinamąją brėžinio metodiką ir vykdant 
greitesnes ir skaidresnes leidimų išdavimo 
procedūras bus įgyvendinti prioritetiniai 
projektai, taip pat ragina Komisiją ir 
valstybes nares atitinkamai derinti poveikio 
aplinkai vertinimo ir strateginio aplinkos 
vertinimo procedūras; be to, pabrėžia, kad 
būtina skatinti visuomenę dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese, nes taip būtų 
užtikrintas didesnis visuomenės 
pasitikėjimas įrenginiais ir pritarimas su 
jais susijusiems projektams.

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad taikant 
vadinamąją brėžinio metodiką ir vykdant 
greitesnes ir skaidresnes leidimų išdavimo 
procedūras bus įgyvendinti prioritetiniai 
projektai, taip pat ragina Komisiją ir 
valstybes nares atitinkamai derinti poveikio 
aplinkai vertinimo ir strateginio aplinkos 
vertinimo procedūras; be to, pabrėžia, kad 
būtina skubiai teikti aiškią informaciją 
visuomenei, skatinti vietos gyventojus
dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir 
sustiprinti piliečių teisę apskųsti vietos 
valdžios institucijų sprendimus, nes taip 
būtų užtikrintas didesnis visuomenės 
pasitikėjimas įrenginiais ir pritarimas su 
jais susijusiems projektams; taigi atkreipia 
dėmesį į tai, kad naudinga būtų internete 
skelbti planus, su kuriais galėtų 
susipažinti visos suinteresuotosios šalys.

Or. de

Pagrindimas

Komisija savo komunikato COM(2010)0677 5.2 skyriuje „Spartesnės ir skaidresnės leidimų 
išdavimo procedūros“ pasisako už tai, kad reikia aiškiau apibrėžti ir stiprinti piliečių teises 
pateikti skundus.

Pakeitimas 34
Theodoros Skylakakis
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad taikant 
vadinamąją brėžinio metodiką ir vykdant 
greitesnes ir skaidresnes leidimų išdavimo 
procedūras bus įgyvendinti prioritetiniai 
projektai, taip pat ragina Komisiją ir 
valstybes nares atitinkamai derinti poveikio 
aplinkai vertinimo ir strateginio aplinkos 
vertinimo procedūras; be to, pabrėžia, kad 
būtina skatinti visuomenę dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese, nes taip būtų 
užtikrintas didesnis visuomenės 
pasitikėjimas įrenginiais ir pritarimas su 
jais susijusiems projektams.

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad taikant 
vadinamąją brėžinio metodiką ir vykdant 
greitesnes ir skaidresnes leidimų išdavimo 
procedūras, neišskiriant nei vienos didelės 
geografinės Europos teritorijos, bus 
įgyvendinti prioritetiniai projektai, taip pat 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
atitinkamai derinti poveikio aplinkai 
vertinimo ir strateginio aplinkos vertinimo 
procedūras; be to, pabrėžia, kad būtina 
skatinti visuomenę dalyvauti sprendimų 
priėmimo procese, nes taip būtų užtikrintas 
didesnis visuomenės pasitikėjimas 
įrenginiais ir pritarimas su jais susijusiems 
projektams.

Or. en

Pakeitimas 35
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina atlikti analizę siekiant nustatyti 
galimybes sumažinti infrastruktūrą 
vykdant energijos vartojimo efektyvumo 
politiką ir pirmaeile tvarka numatyti 
gerinti esamą infrastruktūrą ir statyti 
naują infrastruktūrą ten, kur jau yra 
elektros ar transporto infrastruktūra;

Or. en


