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Pakeitimas 1
Anni Podimata

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo 
papildymo būdų, kad būtų galima 
susidoroti su klimato kaita ir energetikos 
problemomis; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti pastangas ieškant naujoviškų 
finansavimo būdų ir pereiti prie išmetamo 
anglies dioksido kiekiu pagrįstos mokesčių 
sistemos, nes tokiu būdu biudžeto įstaigos 
gautų pajamų, o klientai ir pramonė būtų 
skatinami ieškoti klimatui palankių 
sprendimų;

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo 
papildymo būdų, kad būtų galima 
susidoroti su klimato kaita ir energetikos 
problemomis; todėl pabrėžia naujų 
finansinių priemonių pridėtinę vertę, nes 
būtų pasiekti du tikslai: viena vertus, būtų 
gauta naujų būtinų išteklių, kita vertus, 
būtų sukurta pagrindinės rinkų veikimo, 
ekologiško vystymosi ir klimato kaitos 
politika; todėl ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti pastangas ieškant naujoviškų 
finansavimo būdų ir pereiti prie išmetamo 
anglies dioksido kiekiu pagrįstos mokesčių 
sistemos, pradėti taikyti principą „teršėjas 
moka“ ir pagrindinę mokesčių naštą nuo 
darbdavių perkelti ant aplinką teršiančių 
sektorių ir veiklos; pabrėžia, kad tokiu 
būdu biudžeto įstaigos gautų pajamų, o 
klientai ir pramonė būtų skatinami ieškoti 
klimatui palankių sprendimų;

Or.el

Pakeitimas 2
Jens Rohde

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų
finansinių įsipareigojimų ir naujų esamo 
finansavimo papildymo būdų, kad būtų 

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų investicijų 
į naujoves ir mokslinius tyrimus įskaitant 
naujus esamo finansavimo papildymo
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galima susidoroti su klimato kaita ir 
energetikos problemomis; ragina Komisiją 
ir valstybes nares dėti pastangas ieškant 
naujoviškų finansavimo būdų ir pereiti prie 
išmetamo anglies dioksido kiekiu pagrįstos 
mokesčių sistemos, nes tokiu būdu 
biudžeto įstaigos gautų pajamų, o klientai 
ir pramonė būtų skatinami ieškoti klimatui 
palankių sprendimų;

būdus, kad būtų galima susidoroti su 
klimato kaita ir energetikos problemomis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares dėti 
pastangas ieškant naujoviškų finansavimo 
būdų ir pereiti prie išmetamo anglies 
dioksido kiekiu pagrįstos mokesčių 
sistemos, nes tokiu būdu biudžeto įstaigos 
gautų pajamų, o klientai ir pramonė būtų 
skatinami ieškoti klimatui palankių 
sprendimų; tačiau pabrėžia, kad 
svarbiausia finansinė priemonė yra 
esamų išteklių perskirstymas ir tinkamos 
reguliavimo sistemos, kurią taikant būtų 
skatinamos privačios investicijos, 
sukūrimas;

Or.en

Pakeitimas 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo 
papildymo būdų, kad būtų galima 
susidoroti su klimato kaita ir energetikos 
problemomis; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti pastangas ieškant naujoviškų 
finansavimo būdų ir pereiti prie išmetamo
anglies dioksido kiekiu pagrįstos mokesčių 
sistemos, nes tokiu būdu biudžeto įstaigos 
gautų pajamų, o klientai ir pramonė būtų 
skatinami ieškoti klimatui palankių 
sprendimų;

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo 
papildymo būdų, kad būtų galima 
susidoroti su klimato kaita ir energetikos 
problemomis; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti pastangas ieškant naujoviškų 
finansavimo būdų, įskaitant būdus, kaip 
paskatinti vartotojus ir pramonės įmones
pereiti prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išmetančių technologijų;

Or.en

Pakeitimas 4
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo 
papildymo būdų, kad būtų galima 
susidoroti su klimato kaita ir energetikos 
problemomis; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti pastangas ieškant naujoviškų 
finansavimo būdų ir pereiti prie išmetamo 
anglies dioksido kiekiu pagrįstos mokesčių 
sistemos, nes tokiu būdu biudžeto įstaigos 
gautų pajamų, o klientai ir pramonė būtų 
skatinami ieškoti klimatui palankių 
sprendimų;

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20/30-
20-20 tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų 
finansinių įsipareigojimų ir naujų esamo 
finansavimo papildymo būdų, kad būtų 
galima susidoroti su klimato kaita ir 
energetikos problemomis; ragina Komisiją 
ir valstybes nares dėti pastangas ieškant 
naujoviškų finansavimo būdų pereinant
prie išmetamo anglies dioksido kiekiu 
pagrįstos mokesčių sistemos, nes tokiu 
būdu biudžeto įstaigos gautų pajamų, o 
klientai ir pramonė būtų skatinami ieškoti 
klimatui palankių sprendimų;

Or.en

Pakeitimas 5
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo 
papildymo būdų, kad būtų galima 
susidoroti su klimato kaita ir energetikos 
problemomis; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti pastangas ieškant naujoviškų 
finansavimo būdų ir pereiti prie išmetamo 
anglies dioksido kiekiu pagrįstos mokesčių 
sistemos, nes tokiu būdu biudžeto įstaigos 
gautų pajamų, o klientai ir pramonė būtų 
skatinami ieškoti klimatui palankių 
sprendimų;

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo 
papildymo būdų, kad būtų galima 
susidoroti su klimato kaita, energetikos ir 
žaliavų atsargų problemomis; ragina 
Komisiją ir valstybes nares dėti pastangas 
ieškant naujoviškų finansavimo būdų ir 
pereiti prie išmetamo anglies dioksido 
kiekiu pagrįstos mokesčių sistemos, nes 
tokiu būdu biudžeto įstaigos gautų pajamų, 
o klientai ir pramonė būtų skatinami ieškoti 
klimatui palankių sprendimų;

Or.en
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Pakeitimas 6
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo 
papildymo būdų, kad būtų galima 
susidoroti su klimato kaita ir energetikos 
problemomis; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti pastangas ieškant naujoviškų 
finansavimo būdų ir pereiti prie išmetamo 
anglies dioksido kiekiu pagrįstos mokesčių 
sistemos, nes tokiu būdu biudžeto įstaigos 
gautų pajamų, o klientai ir pramonė būtų 
skatinami ieškoti klimatui palankių 
sprendimų;

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 
tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo 
papildymo būdų, kad būtų galima 
susidoroti su klimato kaita ir energetikos 
problemomis; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti pastangas ieškant naujoviškų 
finansavimo būdų ir pereiti prie pramonės 
įmonių išmetamo anglies dioksido kiekiu 
pagrįstos mokesčių sistemos, nes tokiu 
būdu biudžeto įstaigos gautų pajamų, o 
klientai ir pramonė būtų skatinami ieškoti 
klimatui palankių sprendimų;

Or.en

Pakeitimas 7
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. turėdamas omenyje didėjančią 
energijos paklausą sparčiai augančios 
ekonomikos šalyse atkreipia dėmesį į tai, 
kad ES privalo pakankamai investuoti į 
energijos tiekimą ir veiksmingumą, t. y. 
stiprinti energetikos infrastruktūrą ir kiek 
įmanoma mažinti priklausomybę nuo 
rinkos svyravimų, kurie galėtų daryti 
neigiamą įtaką ES ekonomikai ir 2020 m. 
strategijos tikslams;

Or.en
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Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad tarptautinėse derybose dėl 
po Kioto susitarimo, siekiant nustatyti 
privalomus didesnio energetikos 
veiksmingumo tikslus ir užtikrinti 
finansines priemones, kad būtų galima 
finansuoti šias programas, pramoninėse 
šalyse energetikos veiksmingumas turėtų 
būti vienas iš pagrindinių ateinančių metų 
prioritetų;

Or.ro

Pakeitimas 9
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad klimato kaita itin didelį 
poveikį darys besivystančioms šalims ir 
laikosi nuomonės, kad priemonių, kurios 
būtų skirtos klimato kaitos poveikiui ir 
energetiniam skurdui sumažinti, tinkamas 
finansavimas labai prisidėtų prie 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų 
įgyvendinimo;

Or.ro

Pakeitimas 10
Anni Podimata

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai ir įspėja, kad dėl to 
gali kilti rizika bendrosios rinkos 
konkurencingumui ir gali sutrikti ES 
emisijos leidimų sistemos veikimas; yra 
įsitikinęs, kad koordinuotai įvedus anglies 
junginių mokesčius būtų gauta daugiau 
naudos; ragina Komisiją toliau aiškintis, 
kokias priemones ES lygmeniu būtų 
galima taikyti koordinuojant anglies 
junginių mokesčius sektoriuose, 
nepriklausančiuose emisijos leidimų 
sistemai;

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai sektoriuose, kurie nėra 
įtraukti į ES emisijos leidimų sistemą, ir 
ragina Komisiją ir Tarybą nacionaliniu 
lygmeniu iš esmės persvarstant 
energetikos mokesčių direktyvą ir 
nustatant energijos sunaudojimo ir 
išmetamo anglies dioksido kriterijus, šią 
tvarką laikyti pagrindu; yra įsitikinęs, kad 
koordinuotai įvedus anglies junginių 
mokesčius būtų gauta daugiau naudos;

Or.el

Pakeitimas 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai ir įspėja, kad dėl to gali 
kilti rizika bendrosios rinkos 
konkurencingumui ir gali sutrikti ES 
emisijos leidimų sistemos veikimas; yra 
įsitikinęs, kad koordinuotai įvedus anglies 
junginių mokesčius būtų gauta daugiau 
naudos; ragina Komisiją toliau aiškintis, 
kokias priemones ES lygmeniu būtų 
galima taikyti koordinuojant anglies 
junginių mokesčius sektoriuose, 
nepriklausančiuose emisijos leidimų 
sistemai;

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai ir pripažįsta, kad
daugelis ES valstybių narių jau seniai 
taiko išmetamo anglies dioksido kiekiu 
pagrįstą energetikos mokesčių sistemą; 
mano, kad valstybės narės viena iš kitos 
galėtų pasimokyti geriausios praktikos 
pavyzdžių ir apmokestinimo metodų, kad 
būtų kuo mažiau trikdomas ES emisijos 
leidimų sistemos veikimas;

Or.en
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Pakeitimas 12
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai ir įspėja, kad dėl to gali 
kilti rizika bendrosios rinkos 
konkurencingumui ir gali sutrikti ES 
emisijos leidimų sistemos veikimas; yra 
įsitikinęs, kad koordinuotai įvedus anglies 
junginių mokesčius būtų gauta daugiau 
naudos; ragina Komisiją toliau aiškintis, 
kokias priemones ES lygmeniu būtų galima 
taikyti koordinuojant anglies junginių 
mokesčius sektoriuose, 
nepriklausančiuose emisijos leidimų 
sistemai;

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai, kurie buvo įvesti 
siekiant skatinti naujoves ir veiksmingai 
naudoti išteklius, ir įspėja, kad dėl to gali 
kilti rizika konkurencijai bendrojoje 
rinkoje; yra įsitikinęs, kad koordinuotai 
įvedus anglies junginių mokesčius būtų 
gauta daugiau naudos; ragina Komisiją 
toliau aiškintis, kokias priemones ES 
lygmeniu būtų galima taikyti koordinuojant 
anglies junginių mokesčius sektoriuose;
ragina valstybes nares pasiūlyti ir taikyti 
nacionalinius anglies junginių mokesčius, 
papildytus minimaliais ES teisės aktuose 
numatytais tarifais;

Or.en

Pakeitimas 13
Ivari Padar

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai ir įspėja, kad dėl to 
gali kilti rizika bendrosios rinkos 
konkurencingumui ir gali sutrikti ES 
emisijos leidimų sistemos veikimas; yra 
įsitikinęs, kad koordinuotai įvedus anglies 
junginių mokesčius būtų gauta daugiau 
naudos; ragina Komisiją toliau aiškintis,
kokias priemones ES lygmeniu būtų
galima taikyti koordinuojant anglies 
junginių mokesčius sektoriuose, 

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai; yra įsitikinęs, kad 
koordinuotai įvedus anglies junginių 
mokesčius būtų gauta daugiau naudos; 
ragina Komisiją, išsamiai išnagrinėjus 
poveikio vertinimą, parengti teisės akto 
pasiūlymą, pagal kurį būtų koordinuojami
anglies junginių mokesčiai sektoriuose, 
nepriklausančiuose emisijos leidimų 
sistemai;
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nepriklausančiuose emisijos leidimų 
sistemai;

Or.en

Pakeitimas 14
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai ir įspėja, kad dėl to gali 
kilti rizika bendrosios rinkos 
konkurencingumui ir gali sutrikti ES 
emisijos leidimų sistemos veikimas; yra 
įsitikinęs, kad koordinuotai įvedus anglies 
junginių mokesčius būtų gauta daugiau 
naudos; ragina Komisiją toliau aiškintis, 
kokias priemones ES lygmeniu būtų galima 
taikyti koordinuojant anglies junginių 
mokesčius sektoriuose, nepriklausančiuose 
emisijos leidimų sistemai;

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse 
narėse jau taikomi skirtingi anglies 
junginių mokesčiai ir įspėja, kad dėl to gali 
kilti rizika bendrosios rinkos 
konkurencingumui ir gali sutrikti ES 
emisijos leidimų sistemos veikimas; yra 
įsitikinęs, kad koordinuotai įvedus anglies 
junginių mokesčius būtų gauta daugiau 
naudos; pažymi, kad valstybėms narėms 
reikėtų vengti taikyti vienašališkus anglies 
junginių mokesčius; jie turėtų būti 
leidžiami tik po diskusijų Taryboje; ragina 
Komisiją toliau aiškintis, kokias priemones 
ES lygmeniu būtų galima taikyti 
koordinuojant anglies junginių mokesčius 
sektoriuose, nepriklausančiuose emisijos 
leidimų sistemai;

Or.en

Pakeitimas 15
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primygtinai ragina Komisiją 
persvarstyti Energijos mokesčių direktyvą 
ir greta pakeisto energijos kiekio rodiklio 
pradėti taikyti ir anglies kiekio rodiklį; 
ypač mano, kad mokesčių dydis turėtų 
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būti grindžiamas kuro energijos kiekiu, 
kad minimalus mokesčių lygis turėtų būti 
vienodas visiems energijos šaltiniams už 
tiek pat sunaudotos energijos ir kad 
išimtys turėtų būti pakeistos 
kompensacinėmis priemonėmis;

Or.en

Pakeitimas 16
Ivari Padar

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad taikant ES lygmeniu 
koordinuojamą požiūrį būtų pašalinta 
rizika, susijusi su bendros rinkos 
konkurencingumu, o laipsniškai 
perkeliant mokesčių naštą aplinką 
teršiančiai veiklai ilguoju laikotarpiu būtų 
galima sumažinti kitus mokesčius ir darbo 
sąnaudas; tokiu būdu padidėtų ES 
konkurencingumas;

Or.en

Pakeitimas 17
Jens Rohde

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pajamos, gautos taikant 
bet kokį novatorišką ES lygmeniu 
koordinuojamą klimato kaitos mokesčių 
metodą, turėtų būti skiriamos 
moksliniams tyrimams ir plėtrai bei 
priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti 
anglies dvideginio išmetimą, finansuoti, 
taip pat stimuliuoti ES energetikos 
veiksmingumą ir gerinti jos 

Išbraukta.
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infrastruktūrą;

Or.en

Pakeitimas 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pajamos, gautos taikant
bet kokį novatorišką ES lygmeniu 
koordinuojamą klimato kaitos mokesčių
metodą, turėtų būti skiriamos moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei priemonėms, 
kuriomis siekiama sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą, finansuoti, taip pat 
stimuliuoti ES energetikos veiksmingumą 
ir gerinti jos infrastruktūrą;

3. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų 
apsvarstyti galimybę mokesčius, gautus
taikant klimato kaitos metodą, skirti
moksliniams tyrimams ir plėtrai bei 
priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti 
anglies dvideginio išmetimą, finansuoti, 
taip pat stimuliuoti ES energetikos 
veiksmingumą ir gerinti jos infrastruktūrą;

Or.en

Pakeitimas 19
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pajamos, gautos taikant bet 
kokį novatorišką ES lygmeniu 
koordinuojamą klimato kaitos mokesčių 
metodą, turėtų būti skiriamos moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei priemonėms, 
kuriomis siekiama sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą, finansuoti, taip pat 
stimuliuoti ES energetikos veiksmingumą 
ir gerinti jos infrastruktūrą;

3. pabrėžia, kad pajamos, gautos taikant bet 
kokį novatorišką ES lygmeniu 
koordinuojamą klimato kaitos mokesčių 
metodą, turėtų būti skiriamos moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei priemonėms, 
kuriomis siekiama sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą, finansuoti, taip pat 
stimuliuoti ES ir besivystančių šalių
energetikos veiksmingumą ir gerinti jų
infrastruktūrą;

Or.en
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Pakeitimas 20
Anni Podimata

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pajamos, gautos taikant 
bet kokį novatorišką ES lygmeniu 
koordinuojamą klimato kaitos mokesčių 
metodą, turėtų būti skiriamos moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei priemonėms, 
kuriomis siekiama sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą, finansuoti, taip pat 
stimuliuoti ES energetikos veiksmingumą 
ir gerinti jos infrastruktūrą;

3. pabrėžia, kad dalis pajamų, gautų
taikant bet kokį novatorišką ES lygmeniu 
koordinuojamą klimato kaitos mokesčių 
metodą, turėtų būti skiriama moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei priemonėms, 
kuriomis siekiama sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą, finansuoti, taip pat 
stimuliuoti ES energetikos veiksmingumą 
ir gerinti jos infrastruktūrą;

Or.el

Pakeitimas 21
Ivari Padar

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pajamos, gautos taikant bet 
kokį novatorišką ES lygmeniu 
koordinuojamą klimato kaitos mokesčių 
metodą, turėtų būti skiriamos moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei priemonėms, 
kuriomis siekiama sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą, finansuoti, taip pat 
stimuliuoti ES energetikos veiksmingumą 
ir gerinti jos infrastruktūrą;

3. pabrėžia, kad pajamos, gautos taikant bet 
kokį novatorišką ES lygmeniu 
koordinuojamą klimato kaitos mokesčių 
metodą, turėtų būti skiriamos moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei priemonėms, 
kuriomis siekiama sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą, finansuoti, taip pat 
stimuliuoti ES energetikos veiksmingumą, 
spręsti energetinio skurdo problemą ir 
gerinti jos infrastruktūrą;

Or.en

Pakeitimas 22
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena valstybių narių prisiimtą 
įsipareigojimą bent 50 proc. pajamų, 
gautų už išmetamą anglies dioksidą pagal 
ES apyvartinių taršos leidimų sistemą, 
skirti kovos su klimato kaita priemonėms, 
ypač besivystančiose šalyse; 
atsižvelgdamas į tai, reiškia susirūpinimą 
dėl itin didelio kiekio nemokamų leidimų 
skyrimo ir atkreipia dėmesį į neseniai 
atliktus tyrimus, iš kurių matyti, kad tokiu 
būdu tam tikros įmonės gali gauti 
nepagrįstai didelį pelną, taip pat nieko 
nedaroma siekiant užkirsti kelią visų arba 
dalies įmonės gamybos pajėgumų 
perkėlimui;

Or.fr

Pakeitimas 23
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad atnaujinamos finansinės 
priemonės, skirtos energetikos 
veiksmingumui skatinti, yra novatoriškas 
būdas finansuoti klimatui palankius 
projektus; palankiai vertina pastangas 
sukurti specialią finansinę priemonę, skirtą
energetikos veiksmingumui ir energijos iš
atsinaujinančių šaltinių gamybai skatinti, 
kurią taikant būtų naudojami pagal EEPEG 
reglamentą nepanaudoti atsarginiai 
rezervai; ragina Komisiją išsamiai įvertinti 
šios priemonės veiksmingumą ir ištirti, ar 
panašų metodą būtų galima taikyti 
naudojant kitas nepanaudotas ES biudžeto 
lėšas;

4. pažymi, kad atnaujinamos finansinės 
priemonės, skirtos energetikos 
veiksmingumui skatinti, yra novatoriškas 
būdas finansuoti klimatui palankius 
projektus; palankiai vertina pastangas 
sukurti specialią finansinę priemonę, kuri 
taip pat galėtų pritraukti privačių 
investuotojų (pagal tinkamą viešojo ir 
privataus sektoriaus partnerystę –PSP) ir 
būtų skirta energetikos veiksmingumui ir 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
gamybai skatinti, kurią taikant būtų 
naudojami pagal EEPEG reglamentą 
nepanaudoti atsarginiai rezervai; ragina 
Komisiją išsamiai įvertinti šios priemonės 
veiksmingumą ir ištirti, ar panašų metodą 
būtų galima taikyti naudojant kitas 
nepanaudotas ES biudžeto lėšas;
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Or.en

Pakeitimas 24
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad atnaujinamos finansinės 
priemonės, skirtos energetikos 
veiksmingumui skatinti, yra novatoriškas 
būdas finansuoti klimatui palankius 
projektus; palankiai vertina pastangas 
sukurti specialią finansinę priemonę, skirtą 
energetikos veiksmingumui ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai skatinti, 
kurią taikant būtų naudojami pagal EEPEG 
reglamentą nepanaudoti atsarginiai 
rezervai; ragina Komisiją išsamiai įvertinti 
šios priemonės veiksmingumą ir ištirti, ar 
panašų metodą būtų galima taikyti 
naudojant kitas nepanaudotas ES biudžeto 
lėšas;

4. pažymi, kad atnaujinamos finansinės 
priemonės, skirtos energetikos 
veiksmingumui skatinti, yra novatoriškas 
būdas finansuoti klimatui palankius 
projektus; palankiai vertina pastangas 
sukurti specialią finansinę priemonę, skirtą 
energetikos veiksmingumui, energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai ir žaliavų 
išgavimui skatinti, kurią taikant būtų 
naudojami pagal EEPEG reglamentą 
nepanaudoti atsarginiai rezervai; ragina 
Komisiją išsamiai įvertinti šios priemonės 
veiksmingumą ir ištirti, ar panašų metodą 
būtų galima taikyti naudojant kitas 
nepanaudotas ES biudžeto lėšas;

Or.en

Pakeitimas 25
Vicky Ford

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina Komisijos ir 
valstybių narių pastangas ieškoti 
pažangių būdų, kaip pritraukti investicijų 
į Europos infrastruktūrą ir puoselėti 
naujoves. Atkreipia dėmesį į 2010 m. 
rugsėjo 23 d. EIB komentarus, susijusius 
su Atsakomųjų veiksmų į Europos 
Parlamento rezoliuciją ataskaita, dėl 
Europos Komisijos pasiūlymo 10 ar 
20 proc. padidinti paramos fondams per 
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finansines priemones skiriamą ES 
biudžeto dalį. Pripažįsta, kad reikia 
viešojo sektoriaus investicijų siekiant 
papildyti ir sustiprinti, jei įmanoma, 
privataus sektoriaus finansavimą, tačiau 
žino, kad specialių priemonių naudojimas 
projektams finansuoti gali tapti didesnių 
nebalansinių įsipareigojimų ir didesnių 
Europos institucijų kapitalo išlaidų 
priežastimi; mano, kad tokios priemonės 
turėtų būti taikomos demokratiškai ir 
visiškai užtikrinant skaidrią informaciją, 
tinkamas investicines gaires, rizikos 
valdymą, veikimo ribas, kontrolės ir 
priežiūros procedūras;

Or.en

Pakeitimas 26
Henri Weber

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. prašo Komisijos nuodugniai 
apsvarstyti galimybę įvesti energetikos ir 
klimato kaitos mokestį, kuris būtų imamas 
prie ES sienų ir kuris būtų proporcingas 
papildomoms gamybos išlaidoms, kurių 
gali atsirasti dėl pastangų sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį atsižvelgiant į 
bendrąjį produktų anglies pėdsako dydį ir 
į transporto taršą;

Or.fr

Pakeitimas 27
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją, Europos investicijų 
banką ir valstybes nares įsteigti 
energetikos veiksmingumo ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių fondą turint 
tikslą iki 2020 m. gauti valstybės 
finansavimą ir pritraukti privačių 
investicijų finansuoti energetikos 
veiksmingumo ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių projektus
valstybėse narėse;

Or.ro

Pakeitimas 28
Ivari Padar

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į iniciatyvos „ES 
projektų obligacijos“ privalumus: projekte 
dalyvaujančios įmonės padidina jų pačių 
leidžiamų obligacijų kredito reitingą; „ES 
projektų obligacijos“ galėtų padėti spręsti 
trūkstamų investicijų problemas ir gauti 
finansavimą tokiems sektoriams kaip, 
pvz., ES infrastruktūra, įskaitant 
energetikos infrastruktūrą;

Or.en

Pakeitimas 29
Ivari Padar

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina persvarstyti Energijos 
mokesčių direktyvą ir į ją įtraukti 
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priemones, kurias taikant būtų labiau 
taupoma energija; tokiu būdu valstybės 
narės ne tik sumažintų energetikos 
išlaidas, bet ir gautų socialines 
kompensacijas; ragina sukurti ES gaires, 
kurias taikant būtų užtikrinama žema 
ilgalaikė energijos taupymo projektams 
skirtų kreditų ir finansinių priemonių 
palūkanų norma; ragina bendrijos 
lygmeniu priimti sprendimus dėl energijos 
taupymo projektų;

Or.en

Pakeitimas 30
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. atkreipia dėmesį į energetikos 
veiksmingumo svarbą, todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares tinkamai 
panaudoti struktūrinių fondų lėšas 
siekiant didesnio energijos veiksmingumo 
pastatuose, ypač gyvenamuosiuose;  
ragina veiksmingai panaudoti EIB ir kitų 
valstybinių finansinių įstaigų lėšas, taip 
pat koordinuoti ES ir nacionalinių fondų 
bei kitokių pagalbos formų lėšas, kurios 
galėtų turėti įtakos investicijoms į 
energetikos veiksmingumą siekiant ES 
tikslų;

Or.ro

Pakeitimas 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją ir Europos centrinį 
banką ištirti moralinės rizikos pavojus 
valstybėms narėms, susijusius su 
svarbiausių infrastruktūros projektų 
finansavimu leidžiant ES projektų 
obligacijas arba vertybinius popierius, 
ypač jei tie infrastruktūros projektai yra 
tarptautinės reikšmės;

Or.en

Pakeitimas 32
Henri Weber

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. rekomenduoja įplaukas vienodai 
paskirstyti besivystančių šalių fondui ir 
europiniams moksliniams tyrimams ir 
taikomajai veiklai tokiose srityse kaip, pvz. 
priemonių, skirtų kovoti su klimato kaita, 
kūrimas; 

Or.fr

Pakeitimas 33
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. primena valstybėms narėms, kad jos 
gali taikyti mažesnį PVM tarifą 
paslaugoms namų renovavimo ir 
energijos vartojimo veiksmingumo 
didinimo sektoriuose; 

Or.ro
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Pakeitimas 34
Anni Podimata

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai ragina valstybes nares 
netaikyti vienašalių priemonių, darančių 
įtaką Europos pramonės 
konkurencingumui.

Išbraukta.

Or.el

Pakeitimas 35
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai ragina valstybes nares 
netaikyti vienašalių priemonių, darančių
įtaką Europos pramonės 
konkurencingumui.

5. atkreipia dėmesį į išreikštą 
susirūpinimą, kad vienašalės priemonės, 
skirtos kovoti su klimato kaita, gali daryti
įtaką Europos pramonės 
konkurencingumui; tačiau pabrėžia, kad 
Komisijos komunikate (COM(2010)0265) 
nurodoma, jog keletas pramonės šakų 
susiduria su itin didele anglies dioksido 
nutekėjimo problema; siekiant nustatyti 
šias pramonės šakas reikėtų atlikti išsamų 
sektoriaus tyrimą; taip pat mano, kad 
taupus išteklių naudojimas ir ekologiškų 
technologijų inovacijos yra ypač svarbūs 
konkurencingumo veiksniai;

Or.xm



AM\834626LT.doc 21/26 PE450.834v01-00

LT

Pakeitimas 36
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai ragina valstybes nares 
netaikyti vienašalių priemonių, darančių 
įtaką Europos pramonės 
konkurencingumui.

5. laikosi nuomonės, kad bet kokia ES 
iniciatyva finansinės veiklos 
apmokestinimo srityje turėtų būti 
tinkamai įvertinta jos poveikio realiajam 
ekonomikos sektoriui aspektu: t. y. reikia 
įvertinti sąnaudų perkėlimo poveikį ir 
prieigą prie finansų; primygtinai ragina 
valstybes nares netaikyti vienašalių 
priemonių, darančių įtaką Europos 
pramonės konkurencingumui.

Or.en

Pakeitimas 37
Ivari Padar

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai ragina valstybes nares 
netaikyti vienašalių priemonių, darančių 
įtaką Europos pramonės 
konkurencingumui.

5. primygtinai ragina valstybes nares 
netaikyti vienašalių priemonių, darančių 
įtaką Europos pramonės 
konkurencingumui, tačiau pripažįsta, kad 
daugelis valstybių narių jau įvedė anglies 
junginių mokesčius;

Or.en

Pakeitimas 38
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad taikant pasienio 
koreguojamąsias priemones įmanoma į 
Europą importuojamiems produktams 
taikyti tokius pačius ir potencialiai 
griežtus reikalavimus dėl išmetamo 
anglies dioksido; mano, kad ši priemonė 
būtų naudinga ir teisėta tik keletui 
sektorių, susiduriančių su didele anglies 
dioksido nutekėjimo problema, ir tik tuo 
atveju, jei ji būtų susieta su leidimų 
pardavimu aukcione; aukcionai turėtų 
būti privalomi siekiant, kad priemonė 
būtų priimtina šalims partnerėms ir 
atitiktų PPO taisykles; 

Or.fr

Pakeitimas 39
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina 2010 m. rugsėjo 
23 d. Europos investicijų banko 
Atsakomųjų veiksmų į Europos 
Parlamento rezoliuciją ataskaitą; ragina 
Europos Komisiją toliau bendradarbiauti 
su Europos investicijų banku kuriant 
būsimąsias daugiametes naujų finansinių 
priemonių gaires, kadangi šiomis 
priemonėmis siekiama labai padidinti per 
finansines priemones skiriamų ES 
biudžeto išlaidų dalį;

Or.en
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Pakeitimas 40
Anni Podimata

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad finansinė spekuliacija 
tokiomis prekėmis kaip žaliavos, dujos ir 
maisto prekės, ir tokia finansinė praktika 
kaip itin intensyvi prekyba gali turėti 
įtakos energijos kainai ir žemės 
panaudojimui; todėl mano, kad 
spekuliacinių sandorių apmokestinimas 
galėtų būti svarbi priemonė siekiant 
energetikos rinkos skaidrumo ir 
veiksmingumo bei tinkamo žemės 
panaudojimo, o tai savo ruožtu padėtų 
siekti pagrindinių ES energetikos 
veiksmingumo ir klimato kaitos tikslų;

Or.en

Pakeitimas 41
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. palankiai vertina Didžiojo 
dvidešimtuko (G20) šalių pasiryžimą 
nutraukti subsidijas iškastinio kuro 
energijai ir mano, kad taikant šią 
priemonę labai padidėtų finansavimo 
potencialas; ragina ES šioje srityje imtis 
vadovaujančio vaidmens tarptautiniu 
lygmeniu ir prašo Komisiją nedelsiant 
pasiūlyti tvarkaraštį, pagal kurį ES bus 
nutraukiamos subsidijos, turint omenyje 
tai, kad į šį procesą turėtų būti 
įtraukiamos gretutinės socialinės ir 
pramonės paramos priemonės;

Or.fr
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Pakeitimas 42
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad novatoriškos finansinės 
priemonės turėtų būti naudojamos 
siekiant skatinti viešojo ir privačiojo 
sektoriaus partnerystę ir kad jos turėtų 
būti laikomos alternatyva grynosioms 
valstybės išlaidoms ir būdu daryti įtaką 
fondams ir įveikti rinkos nesklandumus;

Or.en

Pakeitimas 43
Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina su klimatu susijusias 
tarptautinio transporto išlaidas įtraukti į 
transporto kainą arba įvedant mokesčius, 
arba nustatant apmokamų prekybos kvotų 
sistemas; gautos pajamos turėtų būti 
naudojamos kovos su klimato kaita 
priemonėms, ypač besivystančiose šalyse; 
palankiai vertina tai, kad aviacijos 
sektorius bus įtrauktas į ES emisijos 
leidimų sistemą ir tikisi, kad 2011 m. 
Komisija imsis panašios iniciatyvos dėl 
jūrų transporto sektoriaus, kuriam šios 
taisyklės galėtų būti taikomos nuo 
2013 m., jei paaiškėtų, kad iki to laiko 
neįmanoma pradėti taikyti tarptautinių 
susitarimų;

Or.fr
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Pakeitimas 44
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pripažįsta, kad, kur įmanoma, reikia 
valstybės investicijas papildyti ir 
sustiprinti privačiojo sektoriaus 
finansavimu; tačiau pažymi, kad 
specialios paskirties priemones naudojant 
projektų finansavimui gali padidėti 
nebalansinių įsipareigojimų, taip pat gali 
padidėti Europos institucijų, ES arba 
valstybių narių kapitalo sąnaudos; mano, 
kad turėtų būti pateikiama visapusė 
skaidri su šiomis priemonėmis susijusi 
informacija ir demokratiškai kuriamos 
tinkamos investicinės gairės, taip pat 
rizikos valdymo, veikimo ribų, kontrolės ir 
priežiūros procedūros;

Or.en

Pakeitimas 45
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. palankiai vertina neseniai pasiūlytas 
daugiašales Europos obligacijas ir 
pabrėžia, kad jei šios priemonės būtų 
naudojamos naujos infrastruktūros 
finansavimui laikantis solidarumo 
principo, dėl to veiksmingai padidėtų 
Europos pridėtinė vertė;

Or.en
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Pakeitimas 46
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. ragina Komisiją ir Europos centrinį 
banką ištirti moralinės rizikos pavojus 
valstybėms narėms, susijusius su 
svarbiausių infrastruktūros projektų 
finansavimu išleidžiant ES projektų 
obligacijas arba vertybinius popierius, 
ypač kai tie infrastruktūros projektai turi 
tarptautinės reikšmės;

Or.en


