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Pakeitimas 1
Thomas Händel

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
komunikatą ir pabrėžia, kad reikalingi 
konkretūs politikos pasiūlymai; mano, kad 
itin svarbu susitarti dėl Sąjungos ilgalaikės 
politikos krypties siekiant aiškios 
perspektyvos verslui ir visuomenei;

1. pabrėžia, kad reikalingi konkretūs 
politikos pasiūlymai; mano, kad itin svarbu 
susitarti dėl Sąjungos ilgalaikės politikos 
krypties siekiant aiškios perspektyvos 
verslui ir visuomenei;

Or. de

Pakeitimas 2
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą 
ir pabrėžia, kad reikalingi konkretūs 
politikos pasiūlymai; mano, kad itin svarbu 
susitarti dėl Sąjungos ilgalaikės politikos 
krypties siekiant aiškios perspektyvos 
verslui ir visuomenei;

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą 
ir pabrėžia, kad reikalingi konkretūs 
politikos pasiūlymai; mano, kad itin svarbu 
susitarti dėl Sąjungos ilgalaikės politikos 
krypties, ypač dėl energetikos strategijos 
po 2020 m. tikslų, siekiant aiškios 
perspektyvos verslui ir vartotojams;

Or. pt

Pakeitimas 3
Regina Bastos

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad itin svarbu laiku, tinkamai 
ir visapusiškai įgyvendinti galiojančius 
teisės aktus, be kita ko, užtikrinti
reguliavimą, kaip reikalaujama Trečiajame 
energijos vidaus rinkos teisės aktų pakete, 
siekiant vėliausiai 2014 m. sukurti 
integruotą ir konkurencingą Europos 
energijos vidaus rinką;

2. pabrėžia, kad itin svarbu, kad Komisija 
ir valstybės narės laiku, tinkamai ir
visapusiškai įgyvendintų galiojančius 
teisės aktus, be kita ko, užtikrintų 
reguliavimą, kaip reikalaujama Trečiajame 
energijos vidaus rinkos teisės aktų 
rinkinyje, siekiant vėliausiai 2014 m. 
sukurti integruotą ir konkurencingą 
Europos energijos vidaus rinką; ragina 
Komisiją atidžiai stebėti šių teisės aktų 
perkėlimą į nacionalinę teisę laikantis 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) apibrėžtų nuostatų;

Or. pt

Pakeitimas 4
Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad itin svarbu laiku, tinkamai 
ir visapusiškai įgyvendinti galiojančius 
teisės aktus, be kita ko, užtikrinti 
reguliavimą, kaip reikalaujama Trečiajame 
energijos vidaus rinkos teisės aktų pakete, 
siekiant vėliausiai 2014 m. sukurti 
integruotą ir konkurencingą Europos 
energijos vidaus rinką;

2. pabrėžia, kad itin svarbu laiku, tinkamai 
ir visapusiškai įgyvendinti galiojančius 
teisės aktus, be kita ko, užtikrinti 
reguliavimą, kaip reikalaujama Trečiajame 
energijos vidaus rinkos teisės aktų 
rinkinyje, siekiant vėliausiai 2014 m. 
sukurti integruotą ir konkurencingą 
Europos energijos vidaus rinką; ragina 
Komisiją ir Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą 
(ACER) griežčiau stebėti taisyklių, pvz., 
susijusių su principu „naudok arba 
neteksi“, įgyvendinimą valstybių narių 
lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 5
Thomas Händel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad itin svarbu laiku, tinkamai 
ir visapusiškai įgyvendinti galiojančius 
teisės aktus, be kita ko, užtikrinti 
reguliavimą, kaip reikalaujama Trečiajame 
energijos vidaus rinkos teisės aktų pakete, 
siekiant vėliausiai 2014 m. sukurti 
integruotą ir konkurencingą Europos 
energijos vidaus rinką;

2. pabrėžia, kad itin svarbu laiku pritaikyti
galiojančius teisės aktus, be kita ko, 
užtikrinti reguliavimą, kaip reikalaujama 
Trečiajame energijos vidaus rinkos teisės 
aktų rinkinyje, siekiant vėliausiai 2014 m. 
sukurti integruotą ir tiekimo saugumui 
socialiai priimtinomis kainomis skirtą
Europos energijos vidaus rinką;

Or. de

Pakeitimas 6
Toine Manders

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad itin svarbu laiku, tinkamai 
ir visapusiškai įgyvendinti galiojančius 
teisės aktus, be kita ko, užtikrinti 
reguliavimą, kaip reikalaujama Trečiajame 
energijos vidaus rinkos teisės aktų pakete, 
siekiant vėliausiai 2014 m. sukurti 
integruotą ir konkurencingą Europos 
energijos vidaus rinką;

2. pabrėžia, kad itin svarbu laiku, tinkamai 
ir visapusiškai įgyvendinti galiojančius 
teisės aktus, be kita ko, užtikrinti 
reguliavimą, kaip reikalaujama Trečiajame
energijos vidaus rinkos teisės aktų 
rinkinyje, siekiant vėliausiai 2014 m. 
sukurti integruotą ir konkurencingą 
Europos energijos vidaus rinką, ir ragina 
sukurti būtinus naujus verslo modelius 
bei panaikinti subsidijas;

Or. en

Pakeitimas 7
Thomas Händel
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, norint užtikrinti 
konkurencingas energijos kainas, tiekimo 
saugumą, tvarumą ir efektyvų 
atsinaujinančios energijos diegimą plačiu 
mastu, būtina atvira, skaidri, integruota ir 
konkurencinga energijos vidaus rinka ir 
kad šios rinkos suformavimas lieka rimtu 
uždaviniu visoms valstybėms narėms; 
teigiamai vertina energijos vidaus rinkos 
liberalizavimą, kuris yra būtinas siekiant 
mažinti elektros energijos ir dujų kainas, 
kurias moka vartotojai, kartu užtikrinant 
didesnį energijos rinkų skaidrumą ir 
geresnę jų priežiūrą;

3. mano, kad, norint užtikrinti socialiai 
priimtinas energijos kainas, tiekimo 
saugumą, tvarumą ir efektyvų 
atsinaujinančiosios energijos naudojimą
plačiu mastu, būtina atvira, skaidri ir
integruota energijos vidaus rinka ir kad 
šios rinkos suformavimas lieka rimtas 
uždavinys visoms valstybėms narėms;

Or. de

Pakeitimas 8
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, norint užtikrinti 
konkurencingas energijos kainas, tiekimo 
saugumą, tvarumą ir efektyvų 
atsinaujinančios energijos diegimą plačiu 
mastu, būtina atvira, skaidri, integruota ir 
konkurencinga energijos vidaus rinka ir 
kad šios rinkos suformavimas lieka rimtu 
uždaviniu visoms valstybėms narėms; 
teigiamai vertina energijos vidaus rinkos 
liberalizavimą, kuris yra būtinas siekiant 
mažinti elektros energijos ir dujų kainas, 
kurias moka vartotojai, kartu užtikrinant 
didesnį energijos rinkų skaidrumą ir 
geresnę jų priežiūrą;

3. mano, kad, norint užtikrinti 
konkurencingas energijos kainas, tiekimo 
saugumą, tvarumą ir efektyvų 
atsinaujinančiosios energijos naudojimą
plačiu mastu, būtina atvira, skaidri, 
integruota, suderinta ir konkurencinga 
energijos vidaus rinka ir kad šios rinkos 
suformavimas lieka rimtas uždavinys
visoms valstybėms narėms; teigiamai 
vertina energijos vidaus rinkos 
liberalizavimą, kuris yra būtinas siekiant 
mažinti elektros energijos ir dujų kainas, 
kurias moka vartotojai, kartu užtikrinant 
didesnį energijos rinkų skaidrumą ir 
geresnę jų priežiūrą, taigi ir nustatant 
konkurencingas ir vartotojų požiūriu 
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teisingas kainas; todėl taip pat mano, kad 
būtina užtikrinti veiksmingą nacionalinių 
reguliavimo institucijų veikimą ir 
koordinavimą Europos lygmeniu;

Or. pt

Pakeitimas 9
Adam Bielan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, norint užtikrinti 
konkurencingas energijos kainas, tiekimo 
saugumą, tvarumą ir efektyvų 
atsinaujinančios energijos diegimą plačiu 
mastu, būtina atvira, skaidri, integruota ir 
konkurencinga energijos vidaus rinka ir 
kad šios rinkos suformavimas lieka rimtu 
uždaviniu visoms valstybėms narėms; 
teigiamai vertina energijos vidaus rinkos 
liberalizavimą, kuris yra būtinas siekiant 
mažinti elektros energijos ir dujų kainas, 
kurias moka vartotojai, kartu užtikrinant 
didesnį energijos rinkų skaidrumą ir 
geresnę jų priežiūrą;

3. mano, kad, norint užtikrinti 
konkurencingas energijos kainas, tiekimo 
saugumą, tvarumą ir efektyvų 
atsinaujinančiosios energijos, taip pat 
išgaunamos iš netradicinių išteklių,
naudojimą dideliu mastu, būtina atvira, 
skaidri, integruota ir konkurencinga 
energijos vidaus rinka ir kad šios rinkos 
suformavimas lieka rimtas uždavinys
visoms valstybėms narėms; teigiamai 
vertina energijos vidaus rinkos 
liberalizavimą, kuris yra būtinas siekiant 
mažinti elektros energijos ir dujų kainas, 
kurias moka vartotojai, kartu užtikrinant 
didesnį energijos rinkų skaidrumą ir 
geresnę jų priežiūrą;

Or. pl

Pakeitimas 10
Regina Bastos

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad būtina remti 
decentralizuotus smulkius 
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atsinaujinančiosios energijos gamintojus, 
įskaitant regionų ir vietos valdžios 
institucijas, ir taip padėti jiems integruotis 
į tinklą, be to, mano, kad regionų ir vietos 
valdžios institucijos ir toliau turėtų turėti 
galimybę paprasčiau gauti Europos 
investicijų banko (EIB) lėšas tvariai 
energijai finansuoti;

Or. pt

Pakeitimas 11
Regina Bastos

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
daugybės skirtingų valstybėse narėse 
vykdomų programų dabartinė 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
skatinimo sistema yra ekonomiškai 
neveiksminga; ragina Sąjungos lygmeniu 
nustatyti aiškią politikos sistemą, kad 
vietos, regionų, valstybių narių ir 
Sąjungos lygmenimis būtų strategiškai 
skatinamos ekonomiškai efektyvios 
investicijos į mažo anglies dioksido kiekio 
energetiką;

Or. en

Pakeitimas 12
Regina Bastos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad perėjimas prie mažai anglies 
dioksido išmetančios ekonomikos yra 

4. mano, kad perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
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galimybė padidinti ne tik tvarumą, bet ir 
tiekimo saugumą ir konkurencingumą 
Europoje ir kad išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimas gali 
suteikti lyginamąjį pranašumą augančioje 
pasaulinėje su energija susijusių produktų 
ir paslaugų rinkoje; pabrėžia, kad tai
palanki galimybė Europos MVĮ, 
veikiančioms atsinaujinančių energijos 
šaltinių rinkoje;

yra galimybė padidinti ne tik tvarumą, bet 
ir tiekimo saugumą ir konkurencingumą 
Europoje ir kad išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimas gali 
suteikti konkurencinį pranašumą 
augančioje pasaulinėje su energija susijusių 
produktų ir paslaugų rinkoje; pabrėžia, kad 
tai yra palanki galimybė Europos MVĮ, 
veikiančioms atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių rinkoje, ir kad tai galėtų būti 
pagrindinis darbo vietų kūrimo šaltinis 
bei puiki paskata skatinti verslumą ir 
inovacijas;

Or. pt

Pakeitimas 13
Heide Rühle

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad perėjimas prie mažai anglies 
dioksido išmetančios ekonomikos yra 
galimybė padidinti ne tik tvarumą, bet ir 
tiekimo saugumą ir konkurencingumą 
Europoje ir kad išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimas gali 
suteikti lyginamąjį pranašumą augančioje 
pasaulinėje su energija susijusių produktų 
ir paslaugų rinkoje; pabrėžia, kad tai 
palanki galimybė Europos MVĮ, 
veikiančioms atsinaujinančių energijos 
šaltinių rinkoje;

4. mano, kad perėjimas prie efektyviai 
energiją vartojančios ekonomikos yra 
galimybė padidinti ne tik tvarumą, bet ir 
tiekimo saugumą ir konkurencingumą 
Europoje ir kad išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimas gali 
suteikti konkurencinį pranašumą 
augančioje pasaulinėje su energija susijusių 
produktų ir paslaugų rinkoje; pabrėžia, kad 
tai palanki galimybė Europos MVĮ, 
veikiančioms atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 14
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. tvirtina, kad pasirenkant energijos 
rūšių derinį – nors šis klausimas 
priskiriamas pavienių valstybių narių 
kompetencijai – turėtų būti atsižvelgiama į 
bendrus tikslus ir tam tikrais atvejais 
reikėtų laikytis suderinto Europos 
požiūrio, nes kitaip gali nepavykti pasiekti 
siūlomų tikslų, ypač atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių derinimo srityje; 
atkreipia dėmesį į tai, kad neįvertinus 
galimo 2030 m. energijos rūšių derinio 
pobūdžio nebus įmanoma numatyti 
apytikslių investicijų į energetikos 
infrastruktūrą poreikių;

Or. pt

Pakeitimas 15
Regina Bastos

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia vaidmenį, kurį energetika 
atlieka skatinant ES ekonomikos augimą 
ir konkurencingumą; ragina Komisiją 
pasiūlyti po 2020 m. taikytiną strategiją, 
pateikti Europos energetikos politikos 
veiksmų programą iki 2030 m. ir nustatyti 
bendrą išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslą, 
kuris būtų suderinamas su ES siekiais iki 
2050 m. sumažinti išmetamą anglies 
dioksido kiekį ir grindžiamas poveikio 
vertinimu; ragina valstybes nares labiau 
stengtis atitikti šiuo metu nustatytus 
2020 m. ES energetikos politikos srities 
planinius rodiklius;

Or. en
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Pakeitimas 16
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad labai svarbu, jog Sąjunga 
ir valstybės narės, siekdamos didinti 
energetinį saugumą ir sparčiau 
modernizuoti energijos tiekimą, sutelktų 
dėmesį į investicijas į infrastruktūrą, 
turint omenyje, kad šių investicijų 
derinimas su konkrečiomis reguliavimo ir 
fiskalinėmis priemonėmis ir reikiamos 
nacionalinės viešosios politikos kryptys 
yra patys veiksmingiausi šių investicijų 
skatinimo ilguoju laikotarpiu būdai;

Or. pt

Pakeitimas 17
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. tvirtina, kad reikia imtis veiksmų ir 
sukurti visos Europos energetinės 
tarpusavio priklausomybės modelį, kurio 
paskirtis būtų užtikrinti tiekimo saugumą 
ir neleisti, kad dėl nacionalinio 
protekcionizmo rinkose būtų įtvirtinta 
autarkija; taip pat mano, kad labai svarbu 
pašalinti infrastruktūros kliūtis, dėl kurių 
vis dar kyla pavojus visapusei energetikos 
integracijai, patvirtinti taisykles, kuriomis 
nauji konkurentai būtų skatinami ateiti į 
rinką, ir nepamiršti, kad nacionalinės 
energetikos politikos sprendimai gali 
padėti arba trukdyti kitoms valstybėms 
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narėms;

Or. pt

Pakeitimas 18
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant 
anglies dioksido surinkimo, gabenimo ir 
saugojimo projektus sukuriamos 
pavojingos atliekos, kurias tenka 
sandėliuoti; mano, kad Komisija pernelyg 
pasikliauja šia technologija; ragina 
Komisiją parengti laikotarpio vidurio 
ataskaitą, kurioje būtų įvertinti 
eksperimentinių anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo technologijų, 
kurias dotuoja ES, naudojimo anglimis 
kūrenamose elektrinėse rezultatai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 19
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant
anglies dioksido surinkimo, gabenimo ir 
saugojimo projektus sukuriamos 
pavojingos atliekos, kurias tenka 
sandėliuoti; mano, kad Komisija pernelyg 
pasikliauja šia technologija; ragina 
Komisiją parengti laikotarpio vidurio 
ataskaitą, kurioje būtų įvertinti 
eksperimentinių anglies dioksido 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad vis dar 
nežinomas anglies dioksido surinkimo, 
gabenimo ir saugojimo technologijų 
poveikio mastas, ir kad, nors tokie 
projektai labai svarbūs siekiant 2050 m. 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo tikslų, jie gali daryti neigiamą 
poveikį aplinkai; ragina Komisiją parengti 
laikotarpio vidurio ataskaitą, kurioje būtų 
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surinkimo ir saugojimo technologijų, 
kurias dotuoja ES, naudojimo anglimis 
kūrenamose elektrinėse rezultatai;

įvertinti eksperimentinių anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo technologijų, 
kurias dotuoja ES, naudojimo anglimis 
kūrenamose elektrinėse rezultatai;

Or. pt

Pakeitimas 20
Regina Bastos

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant 
anglies dioksido surinkimo, gabenimo ir 
saugojimo projektus sukuriamos 
pavojingos atliekos, kurias tenka 
sandėliuoti; atkreipia dėmesį į 2011 m. 
Pasaulio energetikos apžvalgą, kurioje 
pabrėžtos anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo galimybės ir vaidmuo 
įgyvendinant tam tikrus politikos 
scenarijus; pripažįsta, kad dėl šių 
technologijų visuomenei kyla rimtų 
abejonių; ragina Komisiją parengti 
laikotarpio vidurio ataskaitą, kurioje būtų 
įvertinti eksperimentinių anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo technologijų, 
kurias dotuoja ES, naudojimo anglimis 
kūrenamose elektrinėse rezultatai;

Or. en

Pakeitimas 21
Toine Manders

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primygtinai ragina Komisiją ir 
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valstybes nares toliau plėtoti politikos 
priemones ir bendrą infrastruktūrą, kad 
2050 m. ES energijos požiūriu būtų 
nepriklausoma ir savo reikmėms 
pagamintų bent 50 proc. visos reikalingos 
energijos;

Or. en

Pakeitimas 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia išmaniųjų tinklų svarbą 
sudarant dvipusio elektros energijos 
gamintojų ir vartotojų ryšio galimybes, taip 
pat nurodo, kad naudojant išmaniuosius
tinklus vartotojai gali stebėti ir koreguoti 
savo elektros energijos naudojimą;

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos
tinklų svarbą sudarant dvipusio elektros 
energijos gamintojų ir vartotojų ryšio 
galimybes, taip pat nurodo, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus
vartotojai gali stebėti ir koreguoti savo 
elektros energijos naudojimą; pabrėžia, 
kad, siekiant gauti naudos iš pažangiųjų 
energetikos sistemų sklaidos, reikės 
užtikrinti aktyvų vartotojų dalyvavimą ir 
rengti vartotojų informavimo kampanijas;

Or. en

Pakeitimas 23
Olle Schmidt, Fiona Hall

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia išmaniųjų tinklų svarbą 
sudarant dvipusio elektros energijos 
gamintojų ir vartotojų ryšio galimybes, taip 
pat nurodo, kad naudojant išmaniuosius
tinklus vartotojai gali stebėti ir koreguoti 

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos
tinklų svarbą sudarant dvipusio elektros 
energijos gamintojų ir vartotojų ryšio 
galimybes, taip pat nurodo, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
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savo elektros energijos naudojimą; vartotojai gali stebėti ir koreguoti savo 
elektros energijos naudojimą; mano, kad
pažangieji skaitikliai gali padėti 
didesniuose pastatuose vartoti energiją 
ten, kur jos reikia, ir tada, kai jos reikia, ir 
taip mažinti energijos eikvojimą; pabrėžia, 
kad, siekiant užtikrinti tikrą pažangiųjų 
skaitiklių poveikį, bus labai svarbu rengti 
aktyvias vartotojų švietimo programas, 
užtikrinti vartotojų dalyvavimą ir parinkti 
tinkamas programų struktūras;

Or. en

Pakeitimas 24
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia išmaniųjų tinklų svarbą 
sudarant dvipusio elektros energijos 
gamintojų ir vartotojų ryšio galimybes, taip 
pat nurodo, kad naudojant išmaniuosius
tinklus vartotojai gali stebėti ir koreguoti 
savo elektros energijos naudojimą;

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos
tinklų svarbą sudarant dvipusio elektros 
energijos gamintojų ir vartotojų ryšio 
galimybes, taip pat nurodo, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
vartotojai gali stebėti ir koreguoti savo 
elektros energijos naudojimą, todėl mažėja 
suvartojimas ir didėja energijos vartojimo 
efektyvumas;

Or. pt

Pakeitimas 25
Adam Bielan

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia išmaniųjų tinklų svarbą 
sudarant dvipusio elektros energijos 

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos
tinklų svarbą sudarant dvipusio elektros 
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gamintojų ir vartotojų ryšio galimybes, taip 
pat nurodo, kad naudojant išmaniuosius
tinklus vartotojai gali stebėti ir koreguoti 
savo elektros energijos naudojimą;

energijos gamintojų ir vartotojų ryšio 
galimybes, taip pat nurodo, kad naudojant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus 
vartotojai gali stebėti ir koreguoti savo 
elektros energijos naudojimą; taip pat 
pažymi, kad jau projektuojant tinklus 
reikia atsižvelgti ir į asmens duomenų 
apsaugą;

Or. pl

Pakeitimas 26
Regina Bastos

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad reikia stiprinti 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
vaidmenį ir kad Europa turi tvirtai 
įsipareigoti diegti inovacijas bei plėtoti 
mokslinius tyrimus, nes naujoviškų 
technologijų plėtra padės didinti saugumą 
ir pritraukti investicijų;

Or. pt

Pakeitimas 27
Olle Schmidt, Fiona Hall

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad energijos vartojimo 
efektyvumas – itin ekonomiškai efektyvus 
būdas Europai pasiekti savo energetikos, 
klimato kaitos ir ekonominius tikslus; 
primena, kad energijos vartojimo 
efektyvumas suteikia labai didelių 
galimybių mažinti mūsų priklausomybę 
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nuo importuojamos energijos ir atgaivinti 
ekonomiką; pripažįsta, kad perėjimas prie 
efektyviau energiją vartojančios 
ekonomikos padėtų spartinti naujoviškų 
technologinių sprendimų sklaidą ir didinti 
Sąjungos pramonės konkurencingumą, 
skatinti ekonomikos augimą ir kurti 
aukštos kokybės darbo vietas keliuose su 
energijos vartojimo efektyvumu 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 28
Olle Schmidt, Fiona Hall

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, jog valstybės narės turi 
užtikrinti, kad visi suinteresuotieji 
subjektai, pvz., statybininkai, architektai 
ir šildymo, vėsinimo ir elektros įrenginių 
tiekėjai, galėtų susipažinti su informacija 
apie pažangiuosius skaitiklius ir naudotis 
paramos priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 29
Thomas Händel

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į komunikatą 
„Europos energetikos politiką“, kuriame 
pripažįstama galima branduolinės 
energijos nauda konkurencingumo, 
sąnaudų efektyvumo, išmetamo anglies 

Išbraukta.
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dioksido kiekio mažinimo ir tiekimo 
saugumo užtikrinimo srityse; nurodo, kad 
branduolinės energetikos technologijos 
gali tiek trumpuoju, tiek ilgalaikiu 
laikotarpiu patenkinti energetikos ir 
klimato politikos tikslus;

Or. de

Pakeitimas 30
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į komunikatą „Europos 
energetikos politiką“, kuriame 
pripažįstama galima branduolinės 
energijos nauda konkurencingumo, 
sąnaudų efektyvumo, išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimo ir tiekimo 
saugumo užtikrinimo srityse; nurodo, kad 
branduolinės energetikos technologijos gali
tiek trumpuoju, tiek ilgalaikiu laikotarpiu
patenkinti energetikos ir klimato politikos 
tikslus;

7. atkreipia dėmesį į komunikatą „Europos
energetikos politika“, kuriame 
pripažįstama branduolinės energijos nauda 
konkurencingumo, sąnaudų veiksmingumo, 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo ir tiekimo saugumo užtikrinimo 
srityse; nurodo, kad branduolinės 
energetikos technologijos tiek trumpuoju, 
tiek ilguoju laikotarpiais gali padėti 
pasiekti energetikos ir klimato politikos 
tikslus, jeigu visapusiškai laikomasi šių 
technologijų veikimui taikytinų saugos 
reikalavimų, atsižvelgiant į visą projektų 
gyvavimo ciklą;

Or. pt

Pakeitimas 31
Thomas Händel

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad energijos ir anglies
junginių išmetimo apmokestinimas, 

8. pripažįsta, kad energijos ir anglies 
junginių išmetimo apmokestinimas ir 
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prekyba taršos leidimais ir panašios 
priemonės yra pagrindiniai veiksniai 
ekonomiškai efektyviai įgyvendinant 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
tikslinius rodiklius, tačiau mano, kad galų 
gale jos didina energijos kainų naštą 
vartotojams;

panašios priemonės yra pagrindiniai 
veiksniai efektyviai įgyvendinant išmetamų 
teršalų kiekio mažinimo tikslinius 
rodiklius, tačiau mano, kad galų gale jos 
didina energijos kainų naštą vartotojams; 
taip pat mano, kad reglamentavimas 
nustatant rinkliavas ir mokesčius turėtų 
labiau krypti į didelius pramonės 
vartotojus, o ne į privačius vartotojus;

Or. de

Pakeitimas 32
Regina Bastos

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. atkreipia dėmesį į tai, kad iš visų 
Komisijos siūlomų scenarijų galima 
spręsti, jog energijos kaina didės, todėl 
mano, kad valstybės narės turės 
įgyvendinti socialinės paramos politiką, 
skirtą kovai su skurdu, ir taip užtikrinti, 
kad visi piliečiai ir vartotojai galėtų 
naudotis energija; todėl prašo pateikti 
paaiškinimą, kad būtų galima nustatyti, 
ką galima nuveikti įgyvendinant 
energetikos politiką ir ką – socialinę 
politiką;

Or. pt

Pakeitimas 33
Olle Schmidt, Fiona Hall

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kaip svarbu mažinti bendrą 
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transporto sektoriuje suvartojamos 
energijos kiekį ir didinti jo energijos 
vartojimo efektyvumą, be kita ko, 
pasitelkiant transporto planavimą ir 
paramą viešajam transportui valstybių 
narių lygmeniu, be to, mano, kad reikėtų 
sparčiau įgyvendinti atsinaujinančiosios 
energijos projektus pagal transporto ir 
energetikos transeuropinių tinklų (TEN-T 
ir TEN-E) programą;

Or. en

Pakeitimas 34
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pabrėžia, kad, norint pasiekti 
Komisijos komunikate nustatytus tikslus, 
nacionaliniai planiniai transporto 
sektoriaus iš biokuro ir kitų 
atsinaujinančiojo kuro rūšių gaunamos 
energijos rodikliai yra labai svarbūs; 
atkreipia dėmesį, kad šie planiniai 
rodikliai padeda užtikrinti tikrumą 
investuotojams ir skatinti plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius; 
tačiau pabrėžia, kaip svarbu skatinti 
vartoti iš atliekų, likučių ir kitų 
nemaistinės celiuliozės medžiagų 
pagamintą antrosios kartos biokurą;

Or. en

Pakeitimas 35
Olle Schmidt, Fiona Hall

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. mano, kad valstybės narės turėtų 
skatinti vietos ir regionų valdžios 
institucijas rengti atsinaujinančiosios 
energijos veiksmų planus ir didinti 
visuomenės informuotumą apie iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
gaunamos energijos teikiamą naudą;

Or. en

Pakeitimas 36
Regina Bastos

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad derėtų aiškiai nurodyti, ką 
galima nuveikti įgyvendinant atitinkamai 
energetikos ir socialinę politiką; mano, 
kad skurdo problemą geriausia spręsti 
taikant socialinę politiką, o ne 
reguliuojant energijos kainas.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 37
António Fernando Correia de Campos

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad derėtų aiškiai nurodyti, ką 
galima nuveikti įgyvendinant atitinkamai 
energetikos ir socialinę politiką; mano, kad 
skurdo problemą geriausia spręsti taikant 
socialinę politiką, o ne reguliuojant 
energijos kainas.

9. mano, kad derėtų aiškiai nurodyti, ką 
galima nuveikti įgyvendinant atitinkamai 
energetikos ir socialinę politiką; mano, kad 
skurdo problemą geriausia spręsti taikant 
socialinę politiką, o ne reguliuojant 
energijos kainas; atkreipia dėmesį į tai, 
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kad, neatsižvelgiant į 2030 ar 2050 m. 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo scenarijus, daroma prielaida, 
kad iki 2030 m. elektros energijos kainos 
ir toliau didės, o energetikos ir transporto 
išlaidos sudarys vis didesnę šeimoms bei 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
tenkančios našos dalį; todėl mano, kad 
reikės stengtis švelninti šios tendencijos 
poveikį ir prireikus pasitelkti 
nepriklausomą valstybių narių atliekamą 
reguliavimą, kuriuo būtų siekiama 
mažinti vartotojams ir MVĮ tenkančią 
išlaidų naštą;

Or. pt

Pakeitimas 38
Thomas Händel

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad derėtų aiškiai nurodyti, ką 
galima nuveikti įgyvendinant atitinkamai 
energetikos ir socialinę politiką; mano, kad 
skurdo problemą geriausia spręsti taikant 
socialinę politiką, o ne reguliuojant
energijos kainas.

9. mano, kad energetikos politika yra ir 
socialinė politika; mano, kad skurdo 
problemą galima spręsti taikant ir 
energetikos politiką tuo požiūriu, kad ne 
pelno siekiantys viešieji energijos tiekėjai, 
kuriems taikoma demokratinė kontrolė, 
gali geriausiai užtikrinti socialiai 
priimtinas kainas.

Or. de

Pakeitimas 39
Regina Bastos

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. mano, kad energetinis švietimas yra ir 
pagrindinė įpročių keitimo sąlyga, ir 
naujo tvaraus vystymosi modelio 
pagrindas; primygtinai ragina Komisiją 
kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje energetiniam švietimui skirti 
reikiamų išteklių;

Or. pt

Pakeitimas 40
Heide Rühle

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pripažįsta Sąjungos įsipareigojimą iki 
2050 m. sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu; pabrėžia, kad 
būtina imtis skubių veiksmų vietos, 
regionų, nacionaliniu, tarptautiniu ir 
pasauliniu lygmenimis siekiant tinkamai 
išspręsti uždavinį, kad vidutinės žemės 
paviršiaus temperatūros pasaulyje 
didėjimas neviršytų 2 laipsnių pagal 
Celsijų, siekiant užkirsti kelią tolesnei 
pavojingai klimato kaitai;

Or. en

Pakeitimas 41
Louis Grech

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad nustatant kainas 
energetikos rinkoje reikėtų užtikrinti, kad 
vartotojai už elektros energiją ir dujas 
mokėtų teisingas kainas, nes taip ilguoju 
laikotarpiu padidėtų vartotojų 
pasitikėjimas energetikos rinka ir visiems 
piliečiams, ypač pažeidžiamiausiems 
visuomenėms nariams, būtų užtikrinamas 
įperkamas, prieinamas ir tinkamas 
energijos tiekimas;

Or. en

Pakeitimas 42
Toine Manders

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. prašo Komisijos visapusiškai 
išnagrinėti energijos kaupimo ES 
galimybes ir įvairias galimas 
technologijas, susiejant ES politiką vidaus 
rinkos srityje, energetikos tinklo 
pajėgumus ir energetikos bei klimato 
kaitos politikos kryptis su vartotojų 
interesais, kad būtų pasiekti ES 
energetikos ir klimato sričių tikslai, 
sumažinta energetikos sektoriaus 
priklausomybė nuo ES nepriklausančių 
šalių ir sukurta tikra bendra rinka bei 
sudarytos vienodos sąlygos energijos 
sektoriaus subjektams, ateityje užtikrinant 
didžiausią galimą energijos tiekimo 
saugumą;

Or. en
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Pakeitimas 43
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina Komisiją veiksmingai 
įgyvendinti ir valdyti ES vidaus rinką ir 
visoms Sąjungos teritorijoje veikiančioms 
energetikos sektoriaus įmonėms taikomas 
konkurencijos taisykles; šiuo požiūriu 
palankiai vertina neseniai atliktą tyrimą 
dėl antikonkurencinių įmonės „Gazprom“ 
ir jos Europoje veikiančių 
patronuojamųjų įmonių veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 44
Regina Bastos

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. tvirtina, kad Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis, regionų ir vietos 
valdžios institucijomis ir pilietinės 
visuomenės atstovais Europos, valstybių 
narių, regionų ir vietos žiniasklaidoje 
turėtų reguliariai organizuoti energetinio 
švietimo informacines kampanijas, 
įskaitant interaktyvias kampanijas, kad 
visi piliečiai, įmonės ir pramonės 
asociacijos galėtų gauti aiškią ir 
suprantamą informaciją; taip pat 
pripažįsta, kad informacinės kampanijos 
turėtų būti organizuojamos mokyklose ir 
universitetuose, kad jaunoji karta pradėtų 
keisti įpročius;

Or. pt
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Pakeitimas 45
Heide Rühle

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. mano, kad reikėtų pasinaudoti finansų 
krize kaip galimybe pertvarkyti mūsų 
visuomenės vystymosi modelį į labai 
efektyviai energiją vartojančią, visiškai 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais 
grindžiamą ir klimato kaitos poveikiui 
atsparią ekonomiką; pabrėžia, kad 
Komisija turi pateikti pasiūlymus dėl 
2030 m. energetikos ir klimato kaitos 
dokumentų rinkinio, kuris būtų 
grindžiamas trim dabartiniais ramsčiais, 
t. y. šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimu, atsinaujinančiaisiais 
energijos ištekliais ir energijos vartojimo 
efektyvumu;

Or. en

Pakeitimas 46
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. ragina Komisiją parengti išsamų 
trumpalaikių, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikių energetikos politikos prioritetų 
palaikant santykius su kaimyninėmis 
šalimis rinkinį, siekiant sukurti bendrą 
teisinę erdvę, grindžiamą acquis
principais ir energijos vidaus rinkos 
standartais;

Or. en
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Pakeitimas 47
Regina Bastos

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. pripažįsta, kad vartotojai turi turėti 
galimybę naudotis interneto svetainėmis ir 
kitomis priemonėmis, kad galėtų gauti 
naujausią informaciją, palyginti kainas ir 
paslaugas ir tuo remdamiesi pasirinkti 
geriausiai jų poreikius tenkinančius 
energijos tiekėjus;

Or. pt

Pakeitimas 48
Heide Rühle

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. pabrėžia, kad būtina daugiau dėmesio 
skirti energijos vartojimui, kad 
energetikos sistemos pertvarkymas taptų 
tikrove; pabrėžia, kad būtina teikti 
daugiau svarbos paklausos valdymui 
siekiant užtikrinti technologijų ir sistemų 
diegimą galutiniams vartotojams, kad 
perėjimas prie kitokio energetikos modelio 
vyktų visuomenei prieinama ir suderinta 
kaina;

Or. en

Pakeitimas 49
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik
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Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti 
energijos tiekimą, būtina spręsti 
numatomo dujų ir elektros energijos 
importo iš trečiųjų šalių į ES didėjimo 
trumpuoju ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu klausimą; primena, kad kai 
kuriuose regionuose ir valstybėse narėse 
ši problema glaudžiai susijusi su 
priklausomybe nuo dujų ir naftos importo 
iš vienos trečiosios šalies; pripažįsta, kad 
norint išspręsti šią problemą reikia, 
inter alia, užbaigti kurti bendrą energijos 
rinką ir stiprinti vietos energijos išteklių, 
pvz., skalūnų dujų, atliekamą vaidmenį;

Or. en


