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Pakeitimas 1
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pripažįsta, kad padidinus 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį 
ne tik padidės Europos energetinė 
nepriklausomybė, bet bus gauta ir didelė 
bendra nauda aplinkos ir sveikatos srityse 
dėl sumažėjusios oro taršos ir kitų teršalų 
išmetimo, taip pat sumažės kiti pavojai, 
kurie būdingi kitoms elektros energijos 
gamybos rūšims;

Or. en

Pakeitimas 2
Sabine Wils

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti 
racionalius tikslus iki 2030 m., kuriais 
būtų atsižvelgiama į elektros energijos 
dalį, gaunamą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, energijos vartojimo 
efektyvumą, švarias įprastinių energijos 
šaltinių technologijas ir CO2 saugojimą;

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją kuo greičiau 
pateikti pasiūlymą dėl 2030 m. klimato ir 
energetikos dokumentų rinkinio, įskaitant 
privalomus plataus užmojo išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo, energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančiosios 
energijos tikslus, kad iki 2050 m. ES būtų 
pertvarkyta ir jos ekonomika taptų itin 
efektyvi, beveik 100 proc. grindžiama 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais; 
pažymi, kad tokiais veiksmais pramonei 
kuriamas reikiamas investicijų tikrumas, 
darbo vietos, skatinama ES energetinė 
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nepriklausomybė ir pirmaujama 
technologijų bei pramoninių naujovių 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 3
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti 
racionalius tikslus iki 2030 m., kuriais 
būtų atsižvelgiama į elektros energijos 
dalį, gaunamą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, energijos vartojimo 
efektyvumą, švarias įprastinių energijos 
šaltinių technologijas ir CO2 saugojimą;

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją nustatyti 
privalomą minimalų 45 proc. 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
planinį rodiklį iki 2030 m., kad 
investuotojams būtų suteiktas reikiamas 
saugumas ir jų numatytų investicijų 
tęstinumas po 2020 m. ir užtikrinti, kad 
ES nustatytų realius tikslus, siekdama iki 
2050 m. sukurti tik atsinaujinančiaisiais 
energijos ištekliais grindžiamą 
ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 4
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti 

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti 
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racionalius tikslus iki 2030 m., kuriais būtų 
atsižvelgiama į elektros energijos dalį, 
gaunamą iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, energijos vartojimo efektyvumą, 
švarias įprastinių energijos šaltinių 
technologijas ir CO2 saugojimą;

racionalius tikslus iki 2030 m., kuriais būtų 
atsižvelgiama į elektros energijos dalį, 
gaunamą iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, energijos vartojimo efektyvumą, 
švarias įprastinių energijos šaltinių 
technologijas ir CO2 saugojimą; ragina 
Komisiją pasiūlyti konkrečius 2030 m. 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
tikslus, kuriais būtų remiamasi pereinant 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos, ir užtikrinti, 
kad ir toliau būtų vykdoma stabili, plačių 
užmojų ir ilgalaikė atsinaujinančių 
išteklių energijos politika siekiant sukurti 
daugiau reguliuojamojo pobūdžio ir 
investicinio tikrumo ir įgyvendinti ES 
anglies dioksido mažinimo tikslus iki 
2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti
racionalius tikslus iki 2030 m., kuriais 
būtų atsižvelgiama į elektros energijos
dalį, gaunamą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, energijos vartojimo 
efektyvumą, švarias įprastinių energijos 
šaltinių technologijas ir CO2 saugojimą;

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti Atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių direktyvoje numatytus 2020 m.
tikslus valstybėse narėse vystoma 
atsinaujinančioji energija; ragina Komisiją 
pasiūlyti plataus užmojo privalomą ES 
2030 m. atsinaujinančiosios energijos
tikslą, kad būtų užtikrintas tęstinumas ir 
stabilumas;

Or. en
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Pakeitimas 6
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti 
racionalius tikslus iki 2030 m., kuriais 
būtų atsižvelgiama į elektros energijos 
dalį, gaunamą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, energijos vartojimo
efektyvumą, švarias įprastinių energijos 
šaltinių technologijas ir CO2 saugojimą;

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją įgyvendinti
tikslus skatinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją, sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimus, siekti 
energijos vartojimo efektyvumo ir tiekimo 
saugumo, užtikrinant, kad būtų pasiekti 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiai klimato 
kaitos sumažinimo tikslai ir pramonės 
konkurencingumas;

Or. en

Pakeitimas 7
Andres Perello Rodriguez

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma 
atsinaujinančioji energija; ragina 
Komisiją pasiūlyti racionalius tikslus iki 
2030 m., kuriais būtų atsižvelgiama į 
elektros energijos dalį, gaunamą iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
energijos vartojimo efektyvumą, švarias 
įprastinių energijos šaltinių technologijas 
ir CO2 saugojimą;

1. pažymi, kad atsinaujinančioji energija
įvairiose valstybėse narėse vystoma 
nevienodai ir kad galbūt turėtų būti 
labiau stengiamasi siekiant įgyvendinti 
2020 m. numatytus tikslus; ragina 
Komisiją pasiūlyti plataus užmojo tikslus 
iki 2030 m., kuriais būtų atsižvelgiama į 
elektros energijos dalį, gaunamą iš įvairių 
energijos šaltinių, numatant kaskart vis 
didesnę atsinaujinančiosios energijos dalį, 
kaip siūlo Europos Sąjunga;

Or. es



AM\925368LT.doc 7/38 PE504.183v01-00

LT

Pakeitimas 8
Anna Rosbach

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti 
racionalius tikslus iki 2030 m., kuriais 
būtų atsižvelgiama į elektros energijos dalį, 
gaunamą iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, energijos vartojimo efektyvumą, 
švarias įprastinių energijos šaltinių 
technologijas ir CO2 saugojimą;

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus ir 
padidinti Europos konkurencingumą 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti 
realistiškus tikslus iki 2030 m., kuriais 
būtų atsižvelgiama į elektros energijos dalį, 
gaunamą iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, energijos vartojimo efektyvumą, 
švarias įprastinių energijos šaltinių 
technologijas ir CO2 saugojimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti 
racionalius tikslus iki 2030 m., kuriais 
būtų atsižvelgiama į elektros energijos 
dalį, gaunamą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, energijos vartojimo 
efektyvumą, švarias įprastinių energijos 
šaltinių technologijas ir CO2 saugojimą;

1. palankiai vertina tai, kad siekiant 
įgyvendinti 2020 m. numatytus tikslus 
valstybėse narėse vystoma atsinaujinančioji 
energija; ragina Komisiją pasiūlyti 
racionalius pagrindus iki 2020 m., plačiau 
pagrįstus klimato ir energetikos tikslais ir 
skatinančius, be kita ko, tiekimo saugumo
didinimą, naujovių diegimą ir 
konkurencingumo stiprinimą, nes taip bus
prisidedama prie saugios ir tvarios 
Europos ekonomikos, plėtojamos taupant 
išteklius ir mažinant išmetamųjų teršalų 
kiekį, kūrimo;
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Or. pl

Pakeitimas 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Pažymi, kad įgyvendinant privalomus 
2020 m. atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos tikslus buvo paskatintas 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimas ES ir sukurta stabili 
investicijų aplinka, suteikiant Europai 
konkurencinį pranašumą 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
srityje, kuriuo bus itin prisidėta prie 
tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 11
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad Europos energetikos 
politika turi būti nukreipta į 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
plėtrą, diegimą ir paskirstymą; valstybėms 
narėms reikia nustatyti platesnio užmojo 
privalomus atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos tikslus iki 2030 m. ir vėlesnio 
laikotarpio, kad iki 2050 m. būtų sukurta 
atsinaujinančiųjų išteklių energija 
grindžiama ekonomika;

Or. en
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Pakeitimas 12
Sabine Wils

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pakartoja, kad vien tik nustačius 
klimato srities tikslą nebus nukreipta 
pakankamai investicijų į 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
energijos taupymą, kuriems tenka didžioji 
dalis, t. y. 80–95 proc., reikiamo sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekio iki 2050 m.; 
pritaria, kad šios dvi galimybės, kurios 
bus naudingos visais atžvilgiais, kaip 
nurodyta Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m., turi būti sistemos po 2020 m. 
pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 13
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina kurti naujas ekonomines 
priemones, kuriomis būtų skatinama 
naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją, ir laipsniškai atsisakyti 
iškastinio kuro subsidijų;

Or. en

Pakeitimas 14
Nikos Chrysogelos
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad taikant būsimas politines 
paskatas dėl atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių turėtų būti atsižvelgiama į 
efektyvaus išteklių naudojimo tikslus ir 
sprendžiama problema, susijusi su 
didelėmis „anglies skolomis“, 
susidarančiomis iš biomasės išgaunant 
įvairius energijos išteklius;

Or. en

Pakeitimas 15
Anna Rosbach

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į ekologinių 
technologijų rinkos galimybes; be to, 
pabrėžia, kad ekologinės technologijos 
turėtų būti vertinamos kaip galimybė 
sustiprinti Europos pramonę, o ne kaip 
technologijos, kurioms būtina skirti 
viešąjį finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 16
Andres Perello Rodriguez

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. labai apgailestauja, kad kai kurios 
valstybės narės taiko itin griežto taupymo 
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politiką ir mažina biudžetą – toks 
mažinimas turi tiesioginį poveikį su 
atsinaujinančiąja energija susijusiems 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms ir dėl jo vėluoja 
technologinė branda, kuri būtina 
atsinaujinančiajai energijai, siekiant ne 
tik įgyvendinti tikslus, kuriuos ES nustatė 
2020 m., bet ir sumažinti energijos 
gamybos sąnaudas ir skatinti pradines 
investicijas;

Or. es

Pakeitimas 17
Sabine Wils

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. sutinka su Komisijos nuomone, kad 
didelis atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos sektoriaus augimas iki 2030 m. 
gali paskatinti sukurti daugiau kaip 
3 mln. darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 18
Sabine Wils

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis, pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 

2. mano, kad Europos energetikos 
politikos kryptis turi būti pakeista ir kad ji 
turi būti nukreipta į atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos plėtrą, diegimą ir 
paskirstymą; ragina ES valstybes nares ir 
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siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas;

įgaliotas institucijas didinti ES užmojus ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslą, 
t. y. padidinti energijos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių dalį iki 30 proc. 
iki 2020 m., nustatyti papildomą tolesnį 
privalomą 45 proc. dalies tikslą 2030 m. ir 
papildomus orientacinius tikslus 2040 ir 
2050 m.; todėl ragina Europos Komisiją 
skubiai pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų 
persvarstyti klimato ir energetikos teisės 
aktų rinkinį, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis saugumas investuotojams ir 
naujovių diegėjams; pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas;

Or. en

Pakeitimas 19
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis, pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas;

2. pakartoja, kad finansavimas turi būti 
skiriamas pagal Europos infrastruktūros
tinklų programą siekiant finansuoti IRT 
grindžiamų pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas;

Or. en
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Pakeitimas 20
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis, pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas;

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
plėtojama ne tik atskirai siekiant skatinti 
decentralizuotos gamybos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
sistemas, bet ir kaip bendros energijos 
sistemos dalis; pakartoja, kad finansavimas 
turi būti skiriamas pagal Europos 
infrastruktūros tinklų programą siekiant 
finansuoti tarpvalstybinės infrastruktūros 
ir pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas;

Or. en

Pakeitimas 21
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis, pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas;

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis; pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau, ekonomiškai efektyviai ir saugiai
inkorporuojami į tinklą ir būtų pagerintas 
perdavimo ir skirstymo sistemų stabilumas 
siekiant išlaikyti tiekimo saugumą;
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Or. en

Pakeitimas 22
Zofija Mazej Kukovič

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis, pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas;

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis; pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas; pabrėžia, 
kad būtina remti mažąsias ir vidutines 
įmones, suteikiant joms daugiau 
galimybių veikti infrastruktūros plėtros 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 23
Vicky Ford

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis, pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis; pakartoja, kad 
reikalingos investicijos iš privačiųjų ir 
viešųjų šaltinių, pvz., pagal Europos 
infrastruktūros tinklų programą, siekiant 
finansuoti energijos infrastruktūros ir IRT 
grindžiamų pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
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perdavimo sistemų stabilumas; geriau inkorporuojami į energetikos rinką 
ir būtų pagerintas perdavimo sistemų 
stabilumas;

Or. en

Pakeitimas 24
Anna Rosbach

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis, pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas;

2. pažymi, kad atsinaujinančioji energija 
neplėtojama atskirai, o tik kaip bendros 
energijos sistemos dalis, pakartoja, kad 
finansavimas turi būti skiriamas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų programą 
siekiant finansuoti IRT grindžiamų 
pažangiųjų tinklų plėtrą, kad 
atsinaujinančios energijos ištekliai būtų 
geriau inkorporuojami ir būtų pagerintas 
perdavimo sistemų stabilumas; pabrėžia, 
kad dėl šio finansavimo neturėtų padidėti 
bendras ES biudžetas;

Or. en

Pakeitimas 25
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad taikant 
skirtingas atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių skatinimo sistemas užtikrinama, 
kad rengiant paramos schemas būtų 
atsižvelgta į skirtingas galimybes ir 
technologijų modelius valstybėse narėse ir 
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išvengta netikėtai didelio pelno atspindint 
realias technologijų diegimo sąnaudas; 
taip pat teigiamai vertina Komisijos 
iniciatyvą rengti gaires dėl paramos 
schemų;

Or. en

Pakeitimas 26
Sabine Wils

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad Energetikos veiksmų 
plane iki 2050 m. nėra apibrėžtas 
intensyvaus atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos naudojimo ir didelio energijos 
vartojimo efektyvumo scenarijus, kurį 
įgyvendinant padidėtų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos dalis ES energijos rūšių 
derinyje;

Or. en

Pakeitimas 27
Sabine Wils

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 
pereinamasis laikotarpis; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonominės krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; 
pabrėžia, kad investuojančių į 

Išbraukta.
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atsinaujinančius energijos šaltinius rizika 
turi būti sumažinta sudarant aiškią 
ilgalaikę Europos strategiją;

Or. en

Pakeitimas 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
3 dalies įžanginė dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 
pereinamasis laikotarpis; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonominės krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančius energijos
šaltinius apribojimams ir rizikai; 
pabrėžia, kad investuojančių į 
atsinaujinančius energijos šaltinius rizika
turi būti sumažinta sudarant aiškią 
ilgalaikę Europos strategiją;

3. mano, kad prieš raginant įgyvendinti
Europos paramos schemą, reikėtų 
įvertinti, ar ES mastu įgyvendinama 
sistema skatinant naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją padėtų 
sukurti ekonomiškai efektyvesnę šių 
išteklių skatinimo sistemą; pripažįsta, kad 
ilgalaikis tikrumas, įskaitant 2013 m. 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslą, 
paskatintų investicijas į atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją ir sumažintų 
investuojančių į atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius riziką;

Or. en

Pakeitimas 29
Christofer Fjellner

Nuomonės projektas
3 dalies įžanginė dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 
pereinamasis laikotarpis; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonominės krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 

3. laikosi nuomonės, kad siekiant remti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimą būtinas pereinamasis 
laikotarpis; siūlo Komisijai atsižvelgti į 
ekonomikos krizės ir šalių žemesnių kredito 
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investicijų į atsinaujinančius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; pabrėžia, 
kad investuojančių į atsinaujinančius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją;

reitingų poveikį investicijų į 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius 
apribojimams ir rizikai; pabrėžia, kad 
investuojančių į atsinaujinančiuosius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją;

Or. en

Pakeitimas 30
Vicky Ford

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 
pereinamasis laikotarpis; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonominės krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; 
pabrėžia, kad investuojančių į 
atsinaujinančius energijos šaltinius rizika
turi būti sumažinta sudarant aiškią 
ilgalaikę Europos strategiją;

3. mano, kad pasiekus rinkos 
gyvybingumą ir konkurencingumą turėtų 
būti laipsniškai atsisakyta nacionalinių 
paramos sistemų, skirtų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijai skatinti; atkreipia 
dėmesį į riziką, kylančią investuojantiems 
į atsinaujinančiųjų išteklių energiją, ir 
mano, kad esant rinkos nepakankamumui 
gali būti naudojami viešieji finansai, 
siekiant sumažinti netikrumą dėl 
investicijų ir pritraukti privačiojo 
sektoriaus lėšų energetikos projektams;

Or. en

Pakeitimas 31
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 

3. yra susirūpinęs dėl ekonomikos krizės 
ir sumažintų valstybių kredito reitingų 



AM\925368LT.doc 19/38 PE504.183v01-00

LT

pereinamasis laikotarpis; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonominės krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; pabrėžia, 
kad investuojančių į atsinaujinančius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją;

poveikio atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos finansavimui; apgailestauja, 
kad vis daugiau šalių patvirtina atgalinio 
poveikio priemones, dėl kurių didėja 
rizika investuoti į atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, kartu padidėja kapitalo 
sąnaudos ir 2020 m. tikslų įgyvendinimas 
tampa brangesnis, ir pabrėžia, kad 
investuojančių į atsinaujinančiuosius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją, nes energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių dalies didinimas galėtų prisidėti 
prie fiskalinio konsolidavimo daugelyje 
krizę patiriančių valstybių, kurios labai 
priklauso nuo naftos ir dujų importo;

Or. en

Pakeitimas 32
Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 
pereinamasis laikotarpis; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonominės krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; pabrėžia, 
kad investuojančių į atsinaujinančius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją;

3. siūlo Komisijai atsižvelgti į ekonomikos
krizės ir šalių žemesnių kredito reitingų 
poveikį investicijų į atsinaujinančiuosius
energijos šaltinius apribojimams ir rizikai; 
pabrėžia, kad ilgalaikė Europos strategija 
galėtų sumažinti investuojančių į 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius 
riziką;

Or. pl
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Pakeitimas 33
Andres Perello Rodriguez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 
pereinamasis laikotarpis; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonominės krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; pabrėžia, 
kad investuojančių į atsinaujinančius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją;

3. laikosi nuomonės, kad būtina sukurti 
Europos paramos sistemas; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonomikos krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančiuosius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; pabrėžia, 
kad investuojančių į atsinaujinančiuosius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją;

Or. es

Pakeitimas 34
Anna Rosbach

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 
pereinamasis laikotarpis; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonominės krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; pabrėžia, 
kad investuojančių į atsinaujinančius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją;

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 
pereinamasis laikotarpis; tačiau pabrėžia, 
kad šios paramos sistemos turėtų būti 
įgyvendinamos iš esamų fondų lėšų, o ne 
didinant biudžetą; siūlo Komisijai 
svarstyti ekonomikos krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančiuosius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; pabrėžia, 
kad investuojančių į atsinaujinančiuosius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją;
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Or. en

Pakeitimas 35
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
Europos paramos sistemas būtinas 
pereinamasis laikotarpis; siūlo Komisijai 
atsižvelgti į ekonominės krizės ir šalių 
žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; pabrėžia, 
kad investuojančių į atsinaujinančius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią ilgalaikę 
Europos strategiją;

3. laikosi nuomonės, kad siekiant sukurti 
suderintas Europos paramos sistemas 
būtinas pereinamasis laikotarpis; siūlo 
Komisijai atsižvelgti į ekonomikos krizės ir 
šalių žemesnių kredito reitingų poveikį 
investicijų į atsinaujinančiuosius energijos 
šaltinius apribojimams ir rizikai; pabrėžia, 
kad investuojančių į atsinaujinančiuosius
energijos šaltinius rizika turi būti 
sumažinta sudarant aiškią, stabilią ir 
nuspėjamą ilgalaikę Europos strategiją;

Or. en

Pakeitimas 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Pakartoja, kad Europos Sąjunga ir 
valstybės narės įsipareigojo iki 2020 m. 
laipsniškai atsisakyti aplinkai kenksmingų 
subsidijų, kaip aptarta Nagojos 
aukščiausiojo lygio susitikime dėl 
biologinės įvairovės, Didžiojo 
dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio 
susitikime, Europos Komisijos Efektyvaus 
išteklių naudojimo Europos plane ir 
Tarybos išvadose; pabrėžia, kad reikia 
kuo skubiau spręsti aplinkai kenksmingų 
subsidijų klausimą energetikos srityje ir 
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nacionaliniu, ir ES lygmeniu; todėl 
ragina imtis suderintų veiksmų, kuriais 
būtų siekiama iki 2020 m. nustatyti ir 
laipsniškai panaikinti visas aplinkai 
kenksmingas subsidijas energetikos 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 37
Sabine Wils

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. primena Tarybos išvadas dėl 
atsinaujinančiosios energijos, kuriose 
reikalaujama laipsniškai atsisakyti 
iškastinio kuro subsidijų; ragina valstybes 
nares laipsniškai atsisakyti iškastinio kuro 
ir branduolinės energijos subsidijų;

Or. en

Pakeitimas 38
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. yra įsitikinę, kad stabilios ir ilgalaikės 
politikos programos labai svarbios 
mažinant sąnaudas, susijusias su 
netikrumu, ir gerinant prieigą prie 
kapitalo, taip užtikrinant visuomenei 
ekonomiškai efektyvų ir veiksmingą 
perėjimą;

Or. en



AM\925368LT.doc 23/38 PE504.183v01-00

LT

Pakeitimas 39
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją panaudoti krizę kaip 
galimybę investuoti reikiamas investicijas 
į švarias technologijas, siekiant sukurti 
darbo vietų ir paskatinti ekonominį 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 40
Christofer Fjellner

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors 
Europos Sąjungos užmojis – surasti tvarių 
energijos išteklių, griežtinant 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
standartus, pvz., taikant pernelyg griežtus 
tvarumo kriterijus atsinaujinantiesiems 
energijos ištekliams mažinamas 
atsinaujinančiosios energijos 
konkurencingumas ir patrauklumas, 
palyginti su iškastinio kuro energijos 
ištekliais, kuriems tokie kriterijai 
netaikomi;

Or. en

Pakeitimas 41
Antonyia Parvanova
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
ilgalaikes strategijas ir paskatas, taip pat 
stabilią reguliavimo ir fiskalinę sistemą 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant užtikrinti 
investuotojams nuspėjamumą ir 
veiksmingai skatinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių plėtrą kiekvienoje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 42
Sabine Wils

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad dėl to, jog per ateinančius 
dešimt metų reikės nutraukti daugelio ES 
jėgainių eksploatavimą ar jas 
modernizuoti ir nuolat didės iškastinio 
kuro kainos, energijos kainos kils, 
nesvarbu, koks bus energijos rūšių 
derinys; pabrėžia, kad kai kurių rūšių 
atsinaujinančioji energija, pvz., vėjo 
jėgainių sausumoje ir fotovoltinių 
elementų energija, jau konkurencinga 
išlaidų požiūriu, palyginti su branduoline 
ir anglies surinkimo bei saugojimo 
energija, todėl ji yra ekonomiškai 
efektyviausia priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo galimybė; 
pažymi, kad energijos sąskaitų didėjimo 
klausimas visų pirma turėtų būti 
sprendžiamas energijos vartojimo 
efektyvumo ir taupymo priemonėmis; 
pabrėžia, kad energija turi būti įperkama 
visiems ir kad ypatingas dėmesys turėtų 
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būti skiriamas pažeidžiamiems 
vartotojams ir mažas pajamas 
gaunantiems namų ūkiams; ragina 
valstybes nares apibrėžti pažeidžiamų 
vartotojų sąvoką ir imtis reikalingų 
priemonių siekiant užtikrinti, kad šie 
vartotojai būtų veiksmingai apsaugoti;

Or. en

Pakeitimas 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad naudojant 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją ne tik 
kovojama su klimato kaita, bet ir 
suteikiama papildoma nauda aplinkai dėl 
sumažėjusios oro taršos, atliekų 
susidarymo ir vandens naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 44
Zofija Mazej Kukovič

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad siekiant išnaudoti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
sistemų galimybes ir sukurti mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomiką 
būtina teikti veiksmingą paramą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

Or. en



PE504.183v01-00 26/38 AM\925368LT.doc

LT

Pakeitimas 45
Andres Perello Rodriguez

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. nors palankiai vertina Komisijos 
ketinimą parengti geriausios praktikos, 
susijusios su pagalbos atsinaujinančiajai 
energijai schemomis, gaires, 
apgailestauja, kad Komisijos komunikatas 
„Atsinaujinančioji energija – reikšmingas 
Europos energijos rinkos objektas“ yra 
prieštaringas ir painus, atsižvelgiant į 
pagalbos poreikį; pažymi, kad 
atsinaujinančiosios energijos sektorius vis 
dar nėra pakankamai stiprus, kad pats 
veiktų rinkos sąlygomis, todėl mano, jog 
griežtai ir skaidriai valdoma pagalba 
tebėra būtina, kad šis sektorius būtų 
stiprinamas ir kad ES sukurtų jo modelį, 
pagal kurį ateityje nebūtų išmetama 
anglies dioksido;

Or. es

Pakeitimas 46
Sabine Wils

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. yra susirūpinęs dėl staiga 
koreguojamų nacionalinių 
atsinaujinančiosios energijos rėmimo 
mechanizmų, visų pirma atgaline data 
taikomų pakeitimų ir paramos įšaldymo; 
ragina valstybes nares kurti tvirtas 
investavimo į atsinaujinančiąją energiją 
sistemas, įskaitant reguliariai 
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persvarstomas paramos programas ir 
supaprastintas administracines 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 47
Andres Perello Rodriguez

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. šiuo požiūriu palankiai vertina tai, 
kad tam tikros atsinaujinančiosios 
energijos technologijos pradeda tinkamai 
konkuruoti su tradiciniais energijos 
šaltiniais, nors į tradicinius energijos 
šaltinius vis dar neįskaitoma didžioji dalis 
su jais susijusių socialinių ir aplinkos 
sąnaudų;

Or. es

Pakeitimas 48
Sabine Wils

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia energijos ir CO2 saugojimo 
technologijų poreikį; pabrėžia, kad 
programoje „Horizontas 2020“ turi būti 
numatyti finansiniai ištekliai energijos ir 
CO2 saugojimo technologijų plėtojimui 
finansuoti;

4. pabrėžia viešųjų investicijų į mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
srityje, energijos taupymo technologijų ir 
energijos saugojimo technologijų poreikį; 
pabrėžia, kad programoje 
„Horizontas 2020“ turi būti numatyti 
finansiniai ištekliai šių technologijų 
plėtojimui finansuoti; ragina Komisiją 
kartu su Europos investicijų banku ir 
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nacionalinėmis viešosiomis institucijomis 
visapusiškai ištirti galimybes esamo ir 
būsimo ES biudžeto lėšas skirti 
atsinaujinančiosios energijos projektams 
finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 49
Zofija Mazej Kukovič

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia energijos ir CO2 saugojimo 
technologijų poreikį; pabrėžia, kad 
programoje „Horizontas 2020“ turi būti 
numatyti finansiniai ištekliai energijos ir 
CO2 saugojimo technologijų plėtojimui 
finansuoti;

4. pabrėžia energijos ir CO2 saugojimo 
technologijų poreikį; pabrėžia, kad 
reikalingos energijos saugojimo 
technologijos, kuriomis decentralizuoti 
atsinaujinantieji energijos ištekliai būtų 
integruoti į skirstymo tinklą; pabrėžia, kad 
programoje „Horizontas 2020“ turi būti 
numatyti finansiniai ištekliai energijos ir 
CO2 saugojimo technologijų plėtojimui 
finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 50
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia energijos ir CO2 saugojimo
technologijų poreikį; pabrėžia, kad 
programoje „Horizontas 2020“ turi būti 
numatyti finansiniai ištekliai energijos ir 
CO2 saugojimo technologijų plėtojimui 
finansuoti;

4. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai yra itin 
svarbūs siekiant naujų ir švarių
technologijų plėtros ir įperkamumo; 
pabrėžia, kad programoje 
„Horizontas 2020“ turi būti numatyti 
finansiniai ištekliai energijos ir CO2
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saugojimo technologijų plėtojimui 
finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 51
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia energijos ir CO2 saugojimo
technologijų poreikį; pabrėžia, kad 
programoje „Horizontas 2020“ turi būti 
numatyti finansiniai ištekliai energijos ir 
CO2 saugojimo technologijų plėtojimui 
finansuoti;

4. pabrėžia didesnio mokslinių tyrimų 
finansavimo atsinaujinančiosios energijos
technologijų srityje poreikį; pabrėžia, kad 
programoje „Horizontas 2020“ turi būti 
numatyti finansiniai ištekliai 
atsinaujinančiosios energijos technologijų 
plėtojimui finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 52
Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia energijos ir CO2 saugojimo 
technologijų poreikį; pabrėžia, kad 
programoje „Horizontas 2020“ turi būti 
numatyti finansiniai ištekliai energijos ir 
CO2 saugojimo technologijų plėtojimui 
finansuoti;

4. pabrėžia elektros energijos sandėliavimo
ir CO2 saugojimo technologijų poreikį; 
pabrėžia, kad programoje 
„Horizontas 2020“ turi būti numatyti 
finansiniai ištekliai energijos ir CO2
saugojimo technologijų plėtojimui 
finansuoti;

Or. pl
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Pakeitimas 53
Anna Rosbach

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad padidėjęs 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
ekologiškų technologijų naudojimas 
padeda ne tik siekti išmetamųjų teršalų 
mažinimo tikslų, bet ir pagerinti 
energetinį saugumą ir sumažinti 
importuojamo kuro poreikį;

Or. en

Pakeitimas 54
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 55
Andres Perello Rodriguez

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 

Išbraukta.
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panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų;

Or. es

Pakeitimas 56
Vicky Ford

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų;

5. laikosi nuomonės, kad tiksliniai 
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 
taikant esamas priemones turi tapti 
veiksmingesni, ir reiškia susirūpinimą, 
kad moksliniai tyrimai ir technologinė 
plėtra buvo apleisti kai kuriose 
atsinaujinančiosios energijos pramonės 
srityse, todėl kilo ekonominių pardavimo 
sunkumų; pažymi, kad moksliniai tyrimai 
ir plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, gali būti svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų; be to, 
pažymi, kad transporto sektoriuje 
suvartojama labai daug iškastinio kuro, 
todėl moksliniai tyrimai dėl energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo ir 
išmetamųjų CO2 dujų kiekio mažinimo 
transporto sektoriuje turės teigiamą 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 57
Anna Rosbach

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų;

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą, įskaitant maisto atliekas ir 
perdirbtas jūros aplinką teršiančias 
atliekas, gaminant elektrą, dujas ir šilumą, 
yra svarbūs siekiant energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 58
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų;

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į poveikio aplinkai 
mažinimą ir efektyvų atliekų panaudojimą 
gaminant elektrą, dujas ir šilumą, yra 
svarbūs siekiant energijos vartojimo 
efektyvumo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 59
Sabine Wils

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų;

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų, jei laikomasi 
energijos vartojimo efektyvumo standarto, 
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nustatyto Atliekų pagrindų direktyvoje;

Or. en

Pakeitimas 60
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų;

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai, plėtra 
ir inovacijos, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos ir 
išteklių vartojimo efektyvumo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 61
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų;

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir 
plėtra, orientuoti į efektyvų atliekų 
panaudojimą gaminant elektrą, dujas ir 
šilumą, yra svarbūs siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų ir sprendžiant 
energijos nepritekliaus problemą;

Or. en

Pakeitimas 62
Vicky Ford
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad reikia laipsniškai atsisakyti 
subsidijų, kurios daro žalą konkurencijai 
ir kuriomis remiama aplinkai kenksminga 
iškastinio kuro energetika;

Or. en

Pakeitimas 63
Anna Rosbach

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad naudojant 
turimas technologijas galima daug 
pasiekti paprasčiausiai didinant energijos 
vartojimo efektyvumą, taip pat pakeičiant 
pasenusias energijos gamybos 
technologijas naujesnėmis ir mažiau 
teršiančiomis technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia užtikrinti ilgalaikį 
tvarumą naudojant biomasę ir biokurą, 
visų pirma atsižvelgiant į jų bendrą 
poveikį klimatui ir tiesioginį bei 
netiesioginį poveikį biologinei įvairovei;
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Or. en

Pakeitimas 65
Vicky Ford

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pažymi, jog svarbu užtikrinti, kad 
kainos vartotojams, ir buitiniams, ir 
pramonės, liktų prieinamos ir 
konkurencingos tarptautiniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 66
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (ACER) suteikti lėšų, kad ji 
galėtų atlikti savo užduotis ir pasiekti 
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir 
skaidrumo tikslų; pažymi, jog tai yra 
būtina norint iki 2014 m. sukurti 
integruotą ir skaidrią elektros ir dujų 
vidaus rinką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 67
Sabine Wils

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (ACER) suteikti lėšų, kad ji 
galėtų atlikti savo užduotis ir pasiekti 
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir 
skaidrumo tikslų; pažymi, jog tai yra būtina 
norint iki 2014 m. sukurti integruotą ir 
skaidrią elektros ir dujų vidaus rinką.

6. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
nacionalines reguliavimo institucijas
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrai (ACER) 
suteikti lėšų, kad ji galėtų atlikti savo 
užduotis ir pasiekti didmeninės energijos 
rinkos vientisumo ir skaidrumo tikslų; 
pažymi, jog tai yra būtina norint iki 
2014 m. sukurti integruotą ir skaidrią 
elektros ir dujų vidaus rinką.

Or. en

Pakeitimas 68
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (ACER) suteikti lėšų, kad ji 
galėtų atlikti savo užduotis ir pasiekti 
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir 
skaidrumo tikslų; pažymi, jog tai yra būtina 
norint iki 2014 m. sukurti integruotą ir 
skaidrią elektros ir dujų vidaus rinką.

6. ragina Komisiją Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (ACER) suteikti lėšų, kad ji 
galėtų atlikti savo užduotis ir pasiekti 
didmeninės energijos rinkos vientisumo, 
skaidrumo ir efektyvumo tikslų; pažymi, 
jog tai yra būtina norint iki 2014 m. sukurti 
integruotą ir skaidrią elektros ir dujų 
vidaus rinką.

Or. en

Pakeitimas 69
Andres Perello Rodriguez

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. apgailestauja, kad dėl kai kurių 
valstybių narių netinkamai valdomos 
energetikos politikos susidaro situacijos, 
darančios tiesioginį poveikį vartotojui, 
pavyzdžiui, didėja tarifai, todėl kartu kyla 
rizika šimtų pramonės sričių ir tūkstančių 
darbo vietų gyvybingumui, taip pat didelė 
dalis atsinaujinančiosios energijos 
sektoriaus verslininkų nutraukia veiklą 
tose šalyse, kurios iki šiol buvo aiškios 
šios srities lyderės;

Or. es

Pakeitimas 70
Andres Perello Rodriguez

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. nepritaria Komisijai, kad mažos 
apimties gamyba nevykdoma dėl to, jog 
„visuomenė įtariai vertina kai kuriuos 
atsinaujinančiosios energijos projektus“, 
ir mano, kad namų ūkiuose energija 
veikiau negaminama dėl didelių įrengimo 
sąnaudų ir dėl to, jog neteikiama didesnė 
pagalba, skirta vartotojams ir smulkiems 
verslininkams, kurie gali tapti smulkiais 
gamintojais;

Or. es

Pakeitimas 71
Andres Perello Rodriguez

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. yra susirūpinęs dėl bet kokių 
sprendimų skelbti nepagrįstus 
moratoriumus švariai energijai ir 
kritikuoja pernelyg dideles 
kompensacijas, kurios, priešingai, kartais 
teikiamos jau nusidėvėjusioms energiją 
gaminančioms jėgainėms, pavyzdžiui, kai 
kurioms vandens jėgainėms ir 
branduolinėms jėgainėms, kurioms toliau 
skiriama nacionalinė pagalba.

Or. es


