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Pakeitimas 1
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi remiantis TEA prognozėmis, 
pasaulinis su energija susijusio anglies 
dvideginio išmetimo kiekis iki 2035 m. 
greičiausiai padidės 21 proc. palyginti su 
2008 m. lygmeniu, jei šalys apdairiai 
vykdys savo Kopenhagos susitarime 
nustatytus įsipareigojimus, o dėl to bus 
neįmanoma sumažinti pasaulinio atšilimo 
iki 2°C; kadangi EBPO 
nepriklausančioms šalims tenka 
atsakomybė už visą numatomą pasaulinį 
padidėjusį išmetamų teršalų kiekį [1];
[1] Tarptautinės energetikos agentūros 
(TEA) 2010 m. lapkričio 9 d. ataskaita 
„2010 m. pasaulio energetikos 
perspektyvos“.

Or. en

Pakeitimas 2
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi pagal TEA duomenis ES 
išmetamų CO2 teršalų dalis pasauliniu 
lygmeniu siekia tik 13 proc.;

Or. en
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Pakeitimas 3
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi remiantis prekybos taršos 
leidimais direktyva, taikant prekybos 
taršos leidimais sistemą turėtų būti 
ekonomiškai skatinama mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekį;

Or. en

Pakeitimas 4
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
Section 1 (new) (before Paragraph 1)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Pramonės politikos aspektai

Or. en

Pakeitimas 5
Yannick Jadot, Marisa Matias

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
labai sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
yra perkeliamos darbo vietos; nurodo, kad 
bet koks BVP sumažėjimas turi būti 
laikomas su BVP susijusiomis 
sąnaudomis, nes jis neigiamai veikia 
pramonės sektoriaus investicijų potencialą; 
įspėja nesivadovauti bendra išvada, kad 

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
reikšmingai sumažėjo pramoninės 
gamybos pajėgumai, smuko ekonominis 
augimas ir atsirado nedarbas, o tai
neigiamai veikia pramonės sektoriaus 
investicijų potencialą tačiau pabrėžia, kad 
investicijos, reikalingos tam, kad būtų 
pasiektas 20 proc. šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų sumažinimo tikslas, taip 
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dėl ekonomikos krizės išmetamų teršalų 
kiekį mažinti yra pigiau;

pat buvo sumažintos, ir pažymi, kad 
įrenginiai gauna naudos iš papildomų 
leidimų, kurių rinkos vertė siekia 
milijardus eurų;

Or. en

Pakeitimas 6
Lena Ek, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
labai sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
yra perkeliamos darbo vietos; nurodo, kad 
bet koks BVP sumažėjimas turi būti 
laikomas su BVP susijusiomis 
sąnaudomis, nes jis neigiamai veikia 
pramonės sektoriaus investicijų 
potencialą; įspėja nesivadovauti bendra 
išvada, kad dėl ekonomikos krizės 
išmetamų teršalų kiekį mažinti yra pigiau;

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonomikos 
krizės sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
atsirado nedarbas, dėl ekonomikos krizės 
išmetamų teršalų kiekį mažinti tapo pigiau;

Or. en

Pakeitimas 7
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
labai sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
yra perkeliamos darbo vietos; nurodo, kad 
bet koks BVP sumažėjimas turi būti 
laikomas su BVP susijusiomis 
sąnaudomis, nes jis neigiamai veikia 

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
labai sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
yra perkeliamos darbo vietos; nurodo, kad 
atitinkamas išmetamų teršalų kiekio 
sumažėjimas neturėtų būti vertinamas 
kaip ženklas, kad ES netrukus pasieks 
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pramonės sektoriaus investicijų 
potencialą; įspėja nesivadovauti bendra 
išvada, kad dėl ekonomikos krizės 
išmetamų teršalų kiekį mažinti yra pigiau;

išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslą;

Or. en

Pakeitimas 8
Matthias Groote

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
labai sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
yra perkeliamos darbo vietos; nurodo, kad 
bet koks BVP sumažėjimas turi būti 
laikomas su BVP susijusiomis sąnaudomis, 
nes jis neigiamai veikia pramonės 
sektoriaus investicijų potencialą; įspėja 
nesivadovauti bendra išvada, kad dėl 
ekonomikos krizės išmetamų teršalų kiekį 
mažinti yra pigiau;

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
labai sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
yra perkeliamos darbo vietos arba 
prarandama daug darbo vietų; nurodo, 
kad bet koks BVP sumažėjimas turi būti 
laikomas su BVP susijusiomis sąnaudomis, 
nes jis neigiamai veikia pramonės 
sektoriaus investicijų potencialą; pabrėžia, 
kad negalima daryti bendros išvados, jog 
dėl ekonomikos krizės išmetamų teršalų 
kiekį mažinti yra pigiau;

Or. de

Pakeitimas 9
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
labai sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
yra perkeliamos darbo vietos; nurodo, kad 
bet koks BVP sumažėjimas turi būti 
laikomas su BVP susijusiomis sąnaudomis, 

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
labai sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
yra perkeliamos darbo vietos; nurodo, kad 
bet koks BVP sumažėjimas turi būti 
laikomas su BVP susijusiomis sąnaudomis, 
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nes jis neigiamai veikia pramonės 
sektoriaus investicijų potencialą; įspėja 
nesivadovauti bendra išvada, kad dėl
ekonomikos krizės išmetamų teršalų kiekį 
mažinti yra pigiau;

nes jis neigiamai veikia pramonės 
sektoriaus investicijų potencialą; palyginti 
su įprastine veiklos perspektyva, dėl krizės
sumažėjo išmetamų teršalų ir 
sunaudojamos energijos kiekiai;

Or. en

Pakeitimas 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
labai sumažėjo pramoninės gamybos 
pajėgumai, smuko ekonominis augimas ir 
yra perkeliamos darbo vietos; nurodo, kad 
bet koks BVP sumažėjimas turi būti 
laikomas su BVP susijusiomis sąnaudomis, 
nes jis neigiamai veikia pramonės 
sektoriaus investicijų potencialą; įspėja 
nesivadovauti bendra išvada, kad dėl 
ekonomikos krizės išmetamų teršalų kiekį 
mažinti yra pigiau;

(Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi)

Or. en

Pakeitimas 11
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad Kinija pirmauja 
pasaulyje vėjo jėgainių ūkių steigimo 
srityje, kad Kinijos ir Indijos vėjo turbinų 
gamintojai priklauso pirmaujančių 
gamintojų dešimtukui ir kad Kinija ir 
Taivanas šiuo metu yra didžiausi 
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fotovoltinių skydų, parduodamų 
tarptautinėje rinkoje, gamintojai; ragina 
Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų 
siekiant skatinti ES ekologiškai 
veiksmingą vystymąsi ir šių technologijų 
gamybą bei kitų naujų inovacinių 
technologijų plėtrą, kuri būtina siekiant 
ambicingų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimo tikslų;

Or. ro

Pakeitimas 12
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad remiantis iš įvairių 
pramonės sektorių gauta informacija 
esama aiškių požymių, kad dėl esamų ES 
su klimatu susijusios politikos priemonių, 
pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, jau vykdomas gamybos 
perkėlimas, ir yra susirūpinęs, kad dėl 
didesnių anglies dioksido kainų ši 
tendencija dar sustiprės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 13
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad remiantis iš įvairių 
pramonės sektorių gauta informacija 
esama aiškių požymių, kad dėl esamų ES 
su klimatu susijusios politikos priemonių, 

Išbraukta.
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pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, jau vykdomas gamybos 
perkėlimas, ir yra susirūpinęs, kad dėl 
didesnių anglies dioksido kainų ši 
tendencija dar sustiprės;

Or. en

Pakeitimas 14
Matthias Groote

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad remiantis iš įvairių 
pramonės sektorių gauta informacija 
esama aiškių požymių, kad dėl esamų ES 
su klimatu susijusios politikos priemonių, 
pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, jau vykdomas gamybos 
perkėlimas, ir yra susirūpinęs, kad dėl 
didesnių anglies dioksido kainų ši 
tendencija dar sustiprės;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 15
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad remiantis iš įvairių 
pramonės sektorių gauta informacija 
esama aiškių požymių, kad dėl esamų ES
su klimatu susijusios politikos priemonių, 
pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, jau vykdomas gamybos 
perkėlimas, ir yra susirūpinęs, kad dėl 
didesnių anglies dioksido kainų ši 

Išbraukta.
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tendencija dar sustiprės;

Or. en

Pakeitimas 16
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad remiantis iš įvairių 
pramonės sektorių gauta informacija 
esama aiškių požymių, kad dėl esamų ES 
su klimatu susijusios politikos priemonių, 
pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, jau vykdomas gamybos 
perkėlimas, ir yra susirūpinęs, kad dėl 
didesnių anglies dioksido kainų ši 
tendencija dar sustiprės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad remiantis iš įvairių 
pramonės sektorių gauta informacija 
esama aiškių požymių, kad dėl esamų ES 
su klimatu susijusios politikos priemonių, 
pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, jau vykdomas gamybos 
perkėlimas, ir yra susirūpinęs, kad dėl 
didesnių anglies dioksido kainų ši 
tendencija dar sustiprės;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 18
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad remiantis iš įvairių 
pramonės sektorių gauta informacija esama 
aiškių požymių, kad dėl esamų ES su 
klimatu susijusios politikos priemonių, 
pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, jau vykdomas gamybos 
perkėlimas, ir yra susirūpinęs, kad dėl 
didesnių anglies dioksido kainų ši 
tendencija dar sustiprės;

2. pažymi, kad remiantis iš įvairių 
pramonės sektorių gauta informacija esama 
aiškių požymių, kad dėl esamų ES su 
klimatu susijusios politikos priemonių, 
pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, jau vykdomas gamybos 
perkėlimas, ir yra susirūpinęs, kad dėl 
didesnių anglies dioksido kainų ši 
tendencija dar sustiprės, visų pirma tose 
valstybėse narėse, kuriose įvyko 
ekonomikos nuosmukis ir kurios 
įgyvendina griežtas ekonominio stabilumo 
programas;

Or. el

Pakeitimas 19
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad prekybos taršos leidimais 
sistema pasirodė esanti neveiksminga 
priemonė siekiant skatinti mažinti 
išmetamų teršalų kiekį, ir ragina Komisiją 
ir valstybes nares įvertinti ir sukurti 
naujas priemones, kurios skatintų 
ekologiškos pramonės vystymąsi, didesnį 
energetinį našumą ir veiksmingą išteklių 
naudojimą;

Or. ro
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Pakeitimas 20
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją peržiūrėti ES ATLPS 
direktyvą, kuri įtraukta į ES 2020 m. 
energetikos ir klimato kaitos teisėkūros 
paketą, dėl kurio buvo susitarta 2008 m. 
gruodžio mėn., siekiant užtikrinti 20 proc. 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo tikslą iki 2020 m. 
palyginti su 1990 m. išmetamais kiekiais;

Or. ro

Pakeitimas 21
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
2 skirsnis (naujas) (prieš 3 dalį) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

Energetikos politikos aspektai

Or. en

Pakeitimas 22
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, išaugs 

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, išaugs 
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išlaidos vėlesniu etapu; mano, kad norint 
pasiekti 2050 m. ilgalaikį tikslą, kurį 2011 
m. vasario 4 d. dar kartą patvirtino 
Europos Vadovų Taryba, ES turėtų dėti 
daugiau pastangų 2020 m. pasiekusi tikslą 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 %; 
todėl palankiai vertina Komisijos ketinimą
parengti planus, kurie padėtų pasiekti 
ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu būdu;

išlaidos vėlesniu etapu; atkreipia dėmesį į 
bendrą pirmaujančių Europos 
komunalinių paslaugų įmonių vadovų 
pareiškimą, kuriame ES raginama 
persiorientuoti į 25 proc. teršalų 
mažinimo tikslą; mano, kad norint pasiekti 
2050 m. ilgalaikį ES viduje išmetamų 
teršalų kiekio tikslą 80–95 proc., kaip 
buvo sutarta Europos Vadovų Taryboje ir
patvirtinta Komisijos 2050 m. mažai 
anglies dioksido išskiriančiomis 
technologijomis grindžiamos ekonomikos 
plane, ES turėtų dėti daugiau pastangų 
2020 m. pasiekusi tikslą sumažinti ES 
viduje išmetamų teršalų kiekį bent 
25 proc.; todėl reikalauja, kad Komisija 
pateiktų pasiūlymą dėl privalomų 
išmetalų mažinimo tikslų laikotarpiu po 
2020 m. vadovaujantis gairėmis, 
pateiktomis 2050 m. mažai anglies 
dioksido išskiriančiomis technologijomis 
grindžiamos ekonomikos plane, kuris 
parengtas taip, kad būtų galima pasiekti 
ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu būdu;

Or. en

Pakeitimas 23
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, 
išaugs išlaidos vėlesniu etapu; mano, kad 
norint pasiekti 2050 m. ilgalaikį tikslą, kurį 
2011 m. vasario 4 d. dar kartą patvirtino 
Europos Vadovų Taryba, ES turėtų dėti 
daugiau pastangų 2020 m. pasiekusi tikslą 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 %; 
todėl palankiai vertina Komisijos ketinimą 

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į išmetamų 
teršalų mažinimo veiklą, išaugs išlaidos 
vėlesniu etapu; atkreipia dėmesį į tyrimus, 
kurie parodo, kad norint ekonominiu 
požiūriu veiksmingai pasiekti 2050 m. 
ilgalaikį tikslą, kurį 2011 m. vasario 4 d. 
dar kartą patvirtino Europos Vadovų 
Taryba, nepakanka vien tik sumažinti 
išmetamų teršalų kiekį 20proc; todėl 
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parengti planus, kurie padėtų pasiekti 
ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu būdu;

palankiai vertina Komisijos ketinimą 
parengti planus, kurie jau dabar padėtų 
pasiekti ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu 
būdu;

Or. en

Pakeitimas 24
Matthias Groote

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, 
išaugs išlaidos vėlesniu etapu; mano, kad 
norint pasiekti 2050 m. ilgalaikį tikslą, kurį 
2011 m. vasario 4 d. dar kartą patvirtino 
Europos Vadovų Taryba, ES turėtų dėti 
daugiau pastangų 2020 m. pasiekusi tikslą 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 %; 
todėl palankiai vertina Komisijos ketinimą 
parengti planus, kurie padėtų pasiekti 
ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu būdu;

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į išmetamo CO2
kiekio mažinimo veiklą, išaugs išlaidos 
vėlesniu etapu; mano, kad norint pasiekti 
2050 m. ilgalaikį tikslą, kurį 2011 m. 
vasario 4 d. dar kartą patvirtino Europos
Vadovų Taryba, ES turėtų dėti daugiau 
pastangų 2020 m. pasiekusi tikslą 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 %; 
todėl palankiai vertina Komisijos ketinimą 
parengti planus, kurie padėtų pasiekti 
ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu būdu;

Or. de

Pakeitimas 25
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, išaugs 
išlaidos vėlesniu etapu; mano, kad norint 

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, išaugs 
išlaidos vėlesniu etapu; mano, kad norint 
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pasiekti 2050 m. ilgalaikį tikslą, kurį 2011 
m. vasario 4 d. dar kartą patvirtino Europos 
Vadovų Taryba, ES turėtų dėti daugiau 
pastangų 2020 m. pasiekusi tikslą 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 %; 
todėl palankiai vertina Komisijos ketinimą 
parengti planus, kurie padėtų pasiekti 
ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu būdu;

pasiekti 2050 m. ilgalaikį tikslą, kurį 2011 
m. vasario 4 d. dar kartą patvirtino Europos 
Vadovų Taryba, ES turėtų dėti daugiau 
pastangų; todėl palankiai vertina Komisijos 
ketinimą parengti planus, kurie padėtų 
pasiekti ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu 
būdu;

Or. en

Pakeitimas 26
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, išaugs 
išlaidos vėlesniu etapu; mano, kad norint 
pasiekti 2050 m. ilgalaikį tikslą, kurį 2011 
m. vasario 4 d. dar kartą patvirtino Europos 
Vadovų Taryba, ES turėtų dėti daugiau 
pastangų 2020 m. pasiekusi tikslą 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 %; 
todėl palankiai vertina Komisijos ketinimą 
parengti planus, kurie padėtų pasiekti 
ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu būdu;

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad 
jei bus delsiama investuoti į mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, išaugs 
išlaidos vėlesniu etapu; mano, kad norint 
pasiekti 2050 m. ilgalaikį tikslą, kurį 2011 
m. vasario 4 d. dar kartą patvirtino Europos 
Vadovų Taryba, ES turėtų dėti daugiau 
pastangų 2020 m. pasiekusi tikslą 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 %; 
todėl palankiai vertina Komisijos ketinimą 
parengti planus, kurie padėtų pasiekti 
ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu ir 
našiausiu būdu;

Or. en

Pakeitimas 27
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad remiantis Komisijos 
komunikatu pavadinimu 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planas“ (COM(2011)0112), 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo 25 proc. tikslas 2020 m. yra 
rentabiliausias tikslas ir kad šį tikslą 
galima pasiekti visiškai įgyvendinant 
efektyvaus energijos vartojimo gerinimo 
tikslą 20 proc.;

Or. en

Pakeitimas 28
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo valstybių narių ryžto ir 
ambicijų ES vėluoja pasiekti tikslą 
sumažinti suvartojamą energijos kiekį 
20 %, atsižvelgiant į 2020 m. planus;

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo valstybių narių ryžto ir 
ambicijų ES vėluoja pasiekti tikslą 
sumažinti suvartojamą energijos kiekį 
20 proc., atsižvelgiant į 2020 m. planus;
visiškai pritaria išvadoms, kurias galima 
padaryti atsižvelgiant į naujausius 
Komisijos komunikatus – „2011 m. 
efektyvaus energijos vartojimo planas“ 
(COM(2011)0109) ir „Konkurencingos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ 
(COM(2011)0112), kad efektyvaus 
energijos vartojimo politika yra labai 
svarbi toliau mažinant anglies dioksido 
išmetimo kiekį; apgailestauja, kad 
efektyviam energijos vartojimui nebuvo 
skiriama daugiau dėmesio, kai Europos 
Vadovų Taryba aptarinėjo energetikos 
prioritetus 2011 m. vasario 4 d. 
susitikime;
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Or. en

Pakeitimas 29
Adam Gierek

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo valstybių narių ryžto ir 
ambicijų ES vėluoja pasiekti tikslą 
sumažinti suvartojamą energijos kiekį
20 %, atsižvelgiant į 2020 m. planus;

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo valstybių narių ryžto ir 
ambicijų ES vėluoja pasiekti tikslą 
pagerinti veiksmingą energijos vartojimą
20 proc., atsižvelgiant į 2020 m. planus;
atkreipia dėmesį, kad pagerinus 
veiksmingą energijos vartojimą 20 proc. 
nereiškia, kad tiek pat sumažės suvartotos 
energijos kiekis vienam gyventojui;

Or. pl

Pakeitimas 30
Anni Podimata

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo valstybių narių ryžto ir 
ambicijų ES vėluoja pasiekti tikslą 
sumažinti suvartojamą energijos kiekį 
20 %, atsižvelgiant į 2020 m. planus;

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo valstybių narių ryžto ir 
ambicijų ES vėluoja pasiekti tikslą 
sumažinti suvartojamą energijos kiekį 
20 %, atsižvelgiant į 2020 m. planus;
mano, kad privalomos veiksmingo 
energijos vartojimo priemonės turėtų būti 
papildytos privalomu tikslu siekti 
veiksmingo energijos vartojimo bent 
20 proc. iki 2020 m.;

Or. en
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Pakeitimas 31
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo valstybių narių ryžto ir 
ambicijų ES vėluoja pasiekti tikslą 
sumažinti suvartojamą energijos kiekį 
20 %, atsižvelgiant į 2020 m. planus;

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo valstybių narių ryžto ir 
ambicijų, taip pat dėl neprivalomo tikslo 
pobūdžio ES vėluoja pasiekti tikslą 
sumažinti suvartojamą energijos kiekį 
20 %, atsižvelgiant į 2020 m. planus;

Or. en

Pakeitimas 32
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo valstybių narių ryžto ir 
ambicijų ES vėluoja pasiekti tikslą 
sumažinti suvartojamą energijos kiekį 
20 %, atsižvelgiant į 2020 m. planus;

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
nepakankamo Europos Komisijos ir
valstybių narių ryžto ir ambicijų ES 
vėluoja pasiekti tikslą sumažinti 
suvartojamą energijos kiekį 20 %, 
atsižvelgiant į 2020 m. planus;

Or. en

Pakeitimas 33
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad ES ir 
valstybės narės nepakankamai investavo 
siekiant mažinti išmetamo CO2 kiekį ar 
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didinant veiksmingą energijos vartojimą 
statybos ar transporto sektoriuose; ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 
peržiūrėjus dabartinę finansinę programą 
ir pagal būsimas finansines perspektyvas 
būtų teikiama daugiau finansavimo 
priemonėms, skirtoms pastatų 
energetiniam veiksmingumui didinti, taip 
pat veiksmingam energijos vartojimui 
miesto šildymo ir vėsinimo sistemose 
didinti;

Or. ro

Pakeitimas 34
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. siekiant sumažinti transporto 
sektoriaus taršą, ragina Komisiją ir 
valstybes nares teikti pirmenybę 
investicijoms siekiant kurti visos Europos 
pažangųjį elektros tinklą, kurį pasitelkus 
būtų galima naudoti vietos ir regioniniu 
lygmenimis pagamintą atsinaujinančių 
šaltinių energiją ir kuris padėtų vystyti 
infrastruktūrą, būtiną elektra varomoms 
transporto priemonėms;

Or. ro

Pakeitimas 35
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinis 
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20 proc. tikslas nustatytas remiantis 
įvairiomis energijos rūšimis, o kai kuriose 
valstybėse narėse įtraukta ir branduolinė 
energija; teigiamai vertina Komisijos 
sprendimą taikyti ES atominės energijos 
jėgainėms testavimą nepalankiausiomis 
sąlygomis tam, kad būtų priimtos 
reikalingos priemonės siekiant užtikrinti 
jų saugumą; mano, kad dėl kai kurių 
valstybių narių sprendimo uždaryti kai 
kuriuos veikiančius branduolinius 
reaktorius ir dėl didesnių investicijų į 
naujų atominių jėgainių statybą tam 
tikros valstybės narės gali nuspręsti 
peržiūrėti savo nacionalines priemones, 
numatytas 20 proc. tikslui pasiekti;

Or. ro

Pakeitimas 36
Anni Podimata

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų;

5. palankiai vertina tai, kad, pagal
naujausius valstybių narių pateiktus 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
veiksmų planus, ES gerai sekasi siekti 
2020 m. su atsinaujinančių išteklių energija 
susijusių tikslų; įspėja, kad tai, ar iš 
tikrųjų bus pasiekti tikslai priklauso nuo 
to, kaip griežtai bus įgyvendinami 
veiksmų planai, ir ragina Komisiją 
atidžiai stebėti įgyvendinimą ir, jei būtina, 
imtis taisomųjų veiksmų; susirūpinęs dėl 
galimo būsimų investicijų į 
atsinaujinančių išteklių energiją 
mažėjimo dėl nestabilios investicijų 
aplinkos laikotarpiu po 2020 m.;

Or. en
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Pakeitimas 37
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų;

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų, nors, Komisijos 
nuomone, tai galėtų būti dar labiau 
patobulinta, jei valstybės narės visiškai 
įgyvendintų savo nacionalinius 
atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų 
planus ir jei finansavimo priemonės būtų 
pagerintos; pabrėžia, kad, nepaisant to, 
būtina geresnė atsinaujinančių išteklių 
energijos integracija į Europos bendrąją 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 38
Matthias Groote

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai 
sekasi siekti 2020 m. su atsinaujinančių 
išteklių energija susijusių tikslų;

5. ragina ES dėti daugiau pastangų 
siekiant padidinti atsinaujinančių išteklių 
energijos dalį elektros energijos sektoriuje 
iki 40 proc. iki 2020 m. ir sukurti sąlygas 
pažangiesiems tinklams diegti siekiant 
užtikrinti, kad energijos gamyba taptų vis 
labiau decentralizuota; pažymi, kad 
siekiant šio tikslo turi būti daugiau 
investuojama į energijos infrastruktūros 
projektus;

Or. de
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Pakeitimas 39
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų;

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų, tačiau pabrėžia, 
kad Komisijai būtina nedelsiant prižiūrėti 
faktinį veiksmų planų nacionalinį 
įgyvendinimą siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasiekta planuota pažanga;

Or. en

Pakeitimas 40
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų;

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų; pažymi, kad 
reikia dėti daugiau pastangų tam, kad 
konkurencingesnėje ir labiau integruotoje 
ES energijos rinkoje atsirastų žymiai 
didesnė atsinaujinančių išteklių energijos 
dalis;

Or. en

Pakeitimas 41
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų;

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų; ragina, kad 
teisiškai privalomu su atsinaujinančių 
išteklių energija susijusiu tikslu būtų 
siekiama 30 proc. (anksčiau buvo 
20 proc.) šios energijos rūšies dalies iki 
2020 m. ir 45 proc.– iki 2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 42
Marisa Matias, Yannick Jadot

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi 
siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų;

5. palankiai vertina tai, kad ES sekasi siekti 
2020 m. su atsinaujinančių išteklių energija 
susijusių tikslų; tačiau pažymi, kad šie 
tikslai būtų labiau orientuoti į veiksmingą 
energijos vartojimą ir energijos taupymą;

Or. en

Pakeitimas 43
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad dėl to, jog esama 
nemažai rinkos ir reguliavimo kliūčių, 
energijos taupymo galimybės nėra visiškai 
išnaudotos ES; ragina nustatyti tikslus, 
susijusius su atsinaujinančių išteklių 
energijos vartojimu, energiją efektyviai 
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naudojančių produktų ir transporto 
priemonių standartais ir su ekologiškų 
viešųjų pirkimų skatinimu;

Or. lt

Pakeitimas 44
Matthias Groote

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad ES per mažai 
investuoja į visiškai anglies dioksido 
neišskiriančias ir mažai anglies dioksido 
išskiriančias technologijas, išskyrus 
branduolinę energiją, nors Europos 
įmonės pirmauja šioje srityje ir tikisi gauti 
subsidijų;

Or. de

Pakeitimas 45
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių 
elektros energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau 
pateikti keletą rekomendacijų;

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių 
elektros energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau 
pateikti keletą rekomendacijų; primena 
Parlamento raginimą kaip politikos tikslą 
nustatyti, kad iki 2015 m. 50 proc. būstų 
Europoje būtų įrengti pažangieji 
skaitikliai [1];
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[1] 2010 m. gegužės 5 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl naujos 
Europos skaitmeninės darbotvarkės:
2015.eu (2009/2225(INI))

Or. en

Pakeitimas 46
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių 
elektros energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau 
pateikti keletą rekomendacijų;

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių 
elektros energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir 2009 m. kovo 12 d. 
standartizavimo mandatą Nr. 441, išduotą 
CEN, CENELEC ir ETSI atviros 
architektūros plėtrai skirtų matavimo 
įrenginių srityje ir prašo Komisijos kuo 
greičiau pateikti keletą rekomendacijų;

Or. ro

Pakeitimas 47
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių 
elektros energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau 
pateikti keletą rekomendacijų;

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių 
elektros energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau 
pateikti keletą rekomendacijų, susijusių su 
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jų naudojimu, skiriant ypatingą dėmesį 
standartų parengimui ir pažangiųjų 
skaitiklių potencialui taupyti energiją;

Or. el

Pakeitimas 48
Adam Gierek

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių 
elektros energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau 
pateikti keletą rekomendacijų;

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant elektros energiją iš įvairių 
šaltinių, įskaitant ir atsinaujinančių 
išteklių energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau 
pateikti keletą rekomendacijų;

Or. pl

Pakeitimas 49
Anni Podimata

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių 
elektros energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau 
pateikti keletą rekomendacijų;

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių 
elektros energiją; palankiai vertina 
pažangiųjų skaitiklių darbo grupės atliktą 
darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau 
pateikti keletą rekomendacijų ir pasiūlymų 
dėl teisės aktų;

Or. en
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Pakeitimas 50
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad IRT galėtų pagerinti 
kelių transportą ir galėtų labiau prisidėti 
prie saugesnių, pažangesnių ir 
ekologiškesnių automobilių Europoje; 
pabrėžia Skaitmeninės darbotvarkės 
vaidmenį, kurioje turėtų būti teikiama 
pirmenybė pažangiųjų automobilių ir 
pažangiųjų kelių ekologiniam potencialui, 
taip pat bandomiesiems mokslinių tyrimų 
ir taikomosios veiklos projektams, 
susijusiems su transporto priemonių 
tarpusavio sąsajų (transporto priemonė –
transporto priemonė V2V) ir transporto 
priemonių ir infrastruktūros sąsajų 
(transporto priemonė – infrastruktūra 
V2R) įrenginiais;

Or. en

Pakeitimas 51
Arturs Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad pažangiųjų elektros 
energijos tinklų techniniai standartai 
turėtų būti patvirtinti vėliausiai iki 
2012 m. pabaigos, kaip buvo akcentuota 
Europos Vadovų Tarybos 2011 m. vasario 
4 d. išvadose;

Or. en
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Pakeitimas 52
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia būtinybę pritaikyti IRT 
standartizavimo politiką rinkos 
pokyčiams, nes būtinas sąveikumas, kuris 
padės paspartinti darbą, susijusį su 
elektra varomų transporto priemonių ir 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 
techniniais standartais, kuriuos siekiama 
patvirtinti iki 2012 m.;

Or. en

Pakeitimas 53
Marisa Matias, Yannick Jadot

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad norint nustatytu laiku 
pasiekti Europos lygmens su energija ir 
klimatu susijusius tikslus pirmiausia reikia 
paspartinti leidimų vykdyti naujus 
infrastruktūros projektus suteikimo 
procedūras;

7. pabrėžia, kad norint nustatytu laiku 
pasiekti Europos lygmens su energija ir 
klimatu susijusius tikslus pirmiausia reikia 
paspartinti leidimų vykdyti naujus 
infrastruktūros projektus suteikimo 
procedūras; pabrėžia, kad naujieji 
infrastruktūros projektai turi atitikti 
klimato ir aplinkos apsaugos tikslus ir 
privalo derėti su ES ilgalaikės energetikos 
politikos kryptimis;

Or. en
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Pakeitimas 54
Anni Podimata

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad norint nustatytu laiku 
pasiekti Europos lygmens su energija ir 
klimatu susijusius tikslus pirmiausia reikia 
paspartinti leidimų vykdyti naujus 
infrastruktūros projektus suteikimo 
procedūras;

7. pabrėžia, kad norint nustatytu laiku 
pasiekti Europos lygmens su energija ir 
klimatu susijusius tikslus pirmiausia reikia 
paspartinti leidimų vykdyti naujus 
infrastruktūros projektus, kuriais teikiama 
pirmenybė naujovėms ir veiksmingam 
energijos vartojimui, suteikimo 
procedūras;

Or. el

Pakeitimas 55
Arturs Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad norint nustatytu laiku 
pasiekti Europos lygmens su energija ir 
klimatu susijusius tikslus pirmiausia reikia 
paspartinti leidimų vykdyti naujus 
infrastruktūros projektus suteikimo 
procedūras;

7. pabrėžia, kad norint nustatytu laiku 
pasiekti Europos lygmens su energija ir 
klimatu susijusius tikslus pirmiausia reikia 
paspartinti leidimų vykdyti naujus 
infrastruktūros projektus suteikimo 
procedūras ir rasti naujus šių projektų 
finansavimo būdus;

Or. en

Pakeitimas 56
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. teigiamai vertina susitarimą Europos 
atkūrimo programos (energetikos projektų 
skilties) nepaskirstytas lėšas panaudoti 
kuriant tam tikrą finansinę priemonę, 
skirtą tvarioms energetikos iniciatyvoms 
remti vietos ir regioniniu lygmenimis; 
ragina atidžiai stebėti šios priemonės 
taikymą siekiant įvertinti, ar tokios rūšies 
finansavimas galėtų būti pavyzdinė 
būsima tvarių ir mažai anglies dioksido 
išskiriančių technologijų investicijų 
finansavimo priemonė;

Or. en

Pakeitimas 57
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. apgailestauja, kad subsidijuodamos 
energijos kainas ir netaikydamos 
apribojimų arba kvotų išmetamam CO2
kiekiui kai kurios šalys įgyja santykinių 
pranašumų; nurodo, jog dėl to, kad šios 
šalys netaiko apribojimų išmetamam CO2
kiekiui ir dėl to išmetamas CO2 pigesnis, 
jos gali būti mažiau linkusios prisijungti 
prie daugiašalio susitarimo dėl klimato 
kaitos;

Or. en

Pakeitimas 58
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
3 skirsnis (naujas) (prieš 8 dalį)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir naujovių aspektai

Or. en

Pakeitimas 59
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nurodo, jog siekiant tikslo, kad 
moksliniams tyrimams būtų skiriama 3% 
BVP, išlaidomis dalijasi privatusis (2 %) ir 
viešasis (1 %) sektoriai; pažymi, kad 
siekiant 3 % tikslo vis dar susiduriama su 
specifinėmis problemomis, visų pirma 
turint mintyje privataus sektoriaus išlaidas 
mokslinių tyrimų srityje; nurodo, kad dėl 
nepakankamo ryžto mokslinių tyrimų 
finansavimo srityje stabdomas klimatui 
žalos nedarančių technologijų plėtojimas;

8. nurodo, jog siekiant tikslo, kad 
moksliniams tyrimams būtų skiriama 3% 
BVP, išlaidomis dalijasi privatusis (2 %) ir 
viešasis (1 %) sektoriai; pažymi, kad 
siekiant 3 % tikslo vis dar susiduriama su 
specifinėmis problemomis, visų pirma 
turint mintyje privataus sektoriaus išlaidas 
mokslinių tyrimų srityje; nurodo, kad dėl 
nepakankamo ryžto mokslinių tyrimų 
finansavimo srityje stabdomas klimatui 
žalos nedarančių technologijų plėtojimas ir 
ragina nustatyti 1,5 proc. BVP tarpinį 
mažiausią viešojo ir privataus sektorių 
mokslinių tyrimų finansavimo privalomą 
tikslą iki 2015 m.;

Or. el

Pakeitimas 60
Adam Gierek

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nurodo, jog siekiant tikslo, kad 
moksliniams tyrimams būtų skiriama 3% 
BVP, išlaidomis dalijasi privatusis (2 %) ir 

8. nurodo, jog siekiant politinio tikslo, kad 
moksliniams tyrimams pagal strategiją 
„Europa 2020“ būtų skiriama 3% BVP, 
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viešasis (1 %) sektoriai; pažymi, kad 
siekiant 3 % tikslo vis dar susiduriama su 
specifinėmis problemomis, visų pirma 
turint mintyje privataus sektoriaus išlaidas 
mokslinių tyrimų srityje; nurodo, kad dėl 
nepakankamo ryžto mokslinių tyrimų 
finansavimo srityje stabdomas klimatui 
žalos nedarančių technologijų plėtojimas;

išlaidomis dalijasi privatusis (2 %) ir 
viešasis (1 %) sektoriai; pažymi, kad 
siekiant 3 % tikslo vis dar susiduriama su 
specifinėmis problemomis, visų pirma 
turint mintyje privataus sektoriaus išlaidas 
mokslinių tyrimų srityje; nurodo, kad dėl 
nepakankamo ryžto mokslinių tyrimų 
finansavimo srityje stabdomas klimatui 
žalos nedarančių ir labai veiksmingai 
energiją vartojančių technologijų 
plėtojimas;

Or. pl

Pakeitimas 61

Lena Ek ALDE frakcijos vardu
Fiona Hall, Chris Davies

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad subsidijuodamos 
energijos kainas ir netaikydamos 
apribojimų arba kvotų išmetamam CO2
kiekiui kai kurios šalys įgyja santykinių 
pranašumų; nurodo, jog dėl to, kad šios 
šalys netaiko apribojimų išmetamam CO2 
kiekiui ir dėl to išmetamas CO2 pigesnis, 
jos gali būti mažiau linkusios prisijungti 
prie daugiašalio susitarimo dėl klimato 
kaitos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62
Yannick Jadot, Marisa Matias

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad subsidijuodamos 
energijos kainas ir netaikydamos 
apribojimų arba kvotų išmetamam CO2
kiekiui kai kurios šalys įgyja santykinių 
pranašumų; nurodo, jog dėl to, kad šios 
šalys netaiko apribojimų išmetamam CO2
kiekiui ir dėl to išmetamas CO2 pigesnis, 
jos gali būti mažiau linkusios prisijungti 
prie daugiašalio susitarimo dėl klimato 
kaitos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 63
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad subsidijuodamos 
energijos kainas ir netaikydamos 
apribojimų arba kvotų išmetamam CO2
kiekiui kai kurios šalys įgyja santykinių 
pranašumų; nurodo, jog dėl to, kad šios 
šalys netaiko apribojimų išmetamam CO2
kiekiui ir dėl to išmetamas CO2 pigesnis, 
jos gali būti mažiau linkusios prisijungti 
prie daugiašalio susitarimo dėl klimato 
kaitos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 64
Adam Gierek

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad subsidijuodamos 
energijos kainas ir netaikydamos 
apribojimų arba kvotų išmetamam CO2
kiekiui kai kurios šalys įgyja santykinių 
pranašumų; nurodo, jog dėl to, kad šios 
šalys netaiko apribojimų išmetamam CO2
kiekiui ir dėl to išmetamas CO2 pigesnis, 
jos gali būti mažiau linkusios prisijungti 
prie daugiašalio susitarimo dėl klimato 
kaitos;

9. apgailestauja, kad subsidijuodamos 
energijos kainas ir netaikydamos 
apribojimų arba kvotų išmetamam CO2 
kiekiui kai kurios ES nepriklausančios 
šalys įgyja santykinių konkurencinių 
pranašumų; nurodo, jog dėl to, kad šios 
šalys netaiko apribojimų išmetamam CO2
kiekiui ir dėl to išmetamas CO2 pigesnis, 
jos gali būti mažiau linkusios prisijungti 
prie visuotinio daugiašalio susitarimo dėl 
kovos su klimato kaita;

Or. pl

Pakeitimas 65
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Lena Ek, Marisa Matias

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina laikytis bendrojo principo, kad 
pirmiausia būtų taikomos
ekonomiškiausios išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo priemonės;

10. ragina laikytis bendrojo principo, kad 
ES turėtų vadovautis ekonomiškiausia 
kryptimi siekdama savo ilgalaikio klimato 
tikslo, kartu užtikrinant, kad 
perspektyvioms inovacinėms 
technologijoms būtų teikiama parama 
siekiant, kad jos laiku patektų į rinką, ir 
kad būtų išvengta tokių investicijų, kurios 
verstų ES steigti ilgalaikę infrastruktūrą 
ir įrenginius, išskiriančius daug anglies 
dioksido;

Or. en

Pakeitimas 66
Adam Gierek

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina laikytis bendrojo principo, kad 
pirmiausia būtų taikomos 
ekonomiškiausios išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo priemonės;

10. ragina laikytis bendrojo principo, kad 
pirmiausia būtų taikomos 
ekonomiškiausios CO2 išmetamo kiekio 
mažinimo priemonės; mano, kad valstybės 
narės turėtų sugebėti taikyti subsidiarumo 
principą nustatydamos prioritetus dėl 
priemonių, skirtų išmetamiems teršalams 
mažinti savo teritorijoje, taikymo 
pradžios;

Or. pl

Pakeitimas 67
Matthias Groote

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina laikytis bendrojo principo, kad 
pirmiausia būtų taikomos
ekonomiškiausios išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo priemonės;

10. ragina laikytis bendrojo principo, kad 
ES turėtų stengtis taikyti 
ekonomiškiausias išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo priemones;

Or. de

Pakeitimas 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. primena, kad sąlyga iki 2020 m. 
pasiekti 30 proc. sumažinimą, palyginti su 
1990 m. lygiu, yra visuotinis ir išsamus 
susitarimas laikotarpiu po 2012 m., tik jei 
kitos išsivysčiusios šalys irgi įsipareigos 
siekti panašaus išmetamųjų teršalų kiekio 
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mažinimo ir kad labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės
pagal savo įsipareigojimus bei 
atitinkamus pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 69
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. mano, kad tikslas iki 2020 m. pasiekti 
30 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažinimą, palyginti su 1990 m. 
lygiu, turėtų būti nustatytas tik jei bus 
pasirašytas tarptautinis susitarimas, kuris 
įsigaliotų pasibaigus Kioto protokolo 
galiojimui, kuriame visoms 
išsivysčiusioms pasaulio tautoms būtų 
nustatyti griežti ir greitai įgyvendinami 
tikslai bei įsipareigojimai;

Or. ro

Pakeitimas 70
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
4 skirsnis (naujas) (prieš 11 dalį)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Energetikos priemonės

Or. en
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Pakeitimas 71
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos 
priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų 
teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti 
ilgalaikį tikslą sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį 80–95 %;

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos 
priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau;

Or. en

Pakeitimas 72
Yannick Jadot, Lena Ek, Marita Ulvskog, Marisa Matias

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos 
priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų 
teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį 
tikslą sumažinti išmetamų teršalų kiekį 80–

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos 
priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų iki 
2020 m. sumažinti 25 proc. savo 
teritorijoje išmetamų teršalų kiekį, 
remiantis Komisijos duomenimis, ir 
30 proc., kaip teigiama kituose tyrimuose;
mano, kad, remiantis Komisijos 2050 m. 
veiksmų planu, sumažinus vidaus 
išmetamų teršalų kiekį 25 proc., būtų 
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95 %; galima ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį 
tikslą sumažinti išmetamų teršalų kiekį 80–
95 proc.;

Or. en

Pakeitimas 73
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų
imantis su klimatu susijusios politikos 
priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų 
teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį 
tikslą sumažinti išmetamų teršalų kiekį 80–
95 %;

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų prioritetas imantis su 
klimatu susijusios politikos priemonių 
ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 m. 
pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau, kaip nurodyta mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų veiksmų 
plane; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų 
teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį 
tikslą sumažinti išmetamų teršalų kiekį 80–
95 %;

Or. en

Pakeitimas 74
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos 

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos 
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priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų 
teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį 
tikslą sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
80–95 %;

priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų 
teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį 
tikslą sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc. 
palyginti su 1990 m. lygmenimis;

Or. ro

Pakeitimas 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos 
priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų 
teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį 
tikslą sumažinti išmetamų teršalų kiekį 80–
95 %;

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos 
priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų 
teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti 
išsivysčiusių šalių grupės ilgalaikį tikslą 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 80–
95 proc.;

Or. en
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Pakeitimas 76
Markus Pieper

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos 
priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir 
daugiau; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų 
teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį 
tikslą sumažinti išmetamų teršalų kiekį 80–
95 %;

11. ragina, kad energijos vartojimo 
efektyvumas būtų vienas iš prioritetų 
imantis su klimatu susijusios politikos
priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 
m. pasiekusi ES energijos vartojimo 
efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų 
įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 %; 
mano, kad, remiantis Komisijos poveikio 
įvertinimu, sumažinus išmetamų teršalų 
kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų galima 
ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį tikslą 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 80–95 %;

Or. de

Pakeitimas 77

Lena Ek ALDE frakcijos vardu
Fiona Hall, Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad Komisijos tyrime dėl 
ekonomiškiausio išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo plano nustatyta, kad jei bus 
siekiama mažesnio nei 25 proc. tikslo iki 
2020 m., tai gali smarkiai išaugti bendros 
išlaidos visu laikotarpiu ir gali tekti skirti 
daugiau investicijų į daug anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, dėl 
ko vėliau išaugs anglies dioksido kainos 
[1];
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__________________
[1] Komisijos komunikatas 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planas“ (COM(2011)0112).

Or. en

Pakeitimas 78
Yannick Jadot, Marisa Matias

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų 
ir užtikrinti, kad valstybės narės
visapusiškai įvykdytų savo energijos 
taupymo įsipareigojimus, numatant 
reikalavimą, kad Komisija turi patvirtinti
Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų 
planus arba taikant kitas priemones;

12. ragina Komisiją ateityje peržiūrint ES 
teisės aktus, reglamentuojančius energijos 
taupymą ir paslaugas, nustatyti 
valstybėms narėms nacionalinius 
privalomus energijos taupymo tikslus, taip 
pat ragina valstybes nares visapusiškai 
vykdyti savo energijos taupymo 
įsipareigojimus, kurie būtų kontroliuojami 
pasitelkiant nacionalinius Energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planus;

Or. en

Pakeitimas 79

Lena Ek ALDE frakcijos vardu
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų 
ir užtikrinti, kad valstybės narės 
visapusiškai įvykdytų savo energijos 
taupymo įsipareigojimus, numatant 
reikalavimą, kad Komisija turi patvirtinti

12. ragina Komisiją būsimoje direktyvoje 
dėl veiksmingo energijos vartojimo ir
paslaugų nustatyti privalomą energijos 
taupymo tikslą europiniu lygmeniu, 
siekiant užtikrinti, kad valstybės narės 
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Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų 
planus arba taikant kitas priemones;

visapusiškai įvykdytų savo energijos 
taupymo įsipareigojimus, pasitelkdamos
Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų 
planus;

Or. en

Pakeitimas 80
Markus Pieper

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir 
užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
įvykdytų savo energijos taupymo 
įsipareigojimus, numatant reikalavimą, kad 
Komisija turi patvirtinti Energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planus arba
taikant kitas priemones;

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir 
užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
įvykdytų savo energijos taupymo 
įsipareigojimus, numatant reikalavimą, kad 
Komisija turi patvirtinti Energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planus arba
kad valstybėms narėms gali būti pareikšti 
ieškiniai, kai jos nevykdo savo 
įsipareigojimų dėl teisės nuostatų 
perkėlimo;

Or. de

Pakeitimas 81
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir 
užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
įvykdytų savo energijos taupymo 
įsipareigojimus, numatant reikalavimą, 
kad Komisija turi patvirtinti Energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planus 
arba taikant kitas priemones;

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir 
užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
įvykdytų savo energijos taupymo 
įsipareigojimus; šiuo atžvilgiu primena 
Europos Parlamento 2010 m. gruodžio 
15 d. rezoliuciją dėl veiksmingo energijos 
vartojimo veiksmų plano peržiūros 
(2010/2107(INI)), kurioje raginama 
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nustatyti privalomus veiksmingo energijos 
vartojimo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 82
Adam Gierek

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir 
užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
įvykdytų savo energijos taupymo
įsipareigojimus, numatant reikalavimą, kad 
Komisija turi patvirtinti Energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planus arba 
taikant kitas priemones;

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir 
užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
įvykdytų savo tikslinius įsipareigojimus iki 
2020 m., numatant reikalavimą, kad 
Komisija turi patvirtinti Energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planus arba 
taikant kitas priemones, susijusias su 
energijos rinka;

Or. pl

Pakeitimas 83
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir 
užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
įvykdytų savo energijos taupymo 
įsipareigojimus, numatant reikalavimą, kad 
Komisija turi patvirtinti Energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planus arba 
taikant kitas priemones;

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir 
užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
įvykdytų savo energijos taupymo 
įsipareigojimus, numatant reikalavimą, kad 
Komisija turi patvirtinti Energijos 
vartojimo efektyvumo veiksmų planus ir 
kad ji bus atsakinga už šių veiksmų planų 
įgyvendinimo priežiūrą valstybėse narėse
arba taikant kitas priemones;

Or. lt
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Pakeitimas 84
Maria Da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. mano, kad taikant sektorinį požiūrį 
galima suderinti klimato srities priemones 
su konkurencingumu ir ekonominiu 
augimu; pabrėžia, kad pramonės srityje 
svarbu taikyti bendrą horizontalųjį 
sektorinį modelį, nes tai suteiktų 
pridėtinės vertės tarptautinėse derybose ir 
siekiant Europos CO2 kiekio mažinimo 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 85
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kad energijos taupymas ir 
energijos vartojimo efektyvumas – tai 
ekonomiškiausios galimybės papildomai 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį daugelyje 
sričių; atkreipia dėmesį į neišnaudotas 
galimybes pastatų, visų pirma esamų 
pastatų, energetinio naudingumo srityje, 
transporto, viešųjų pirkimų ir energijos 
gamybos, transformacijos ir perdavimo, 
įskaitant centralizuotą šilumos tiekimą, 
sektoriuose; pakartoja, kad konkrečios 
priemonės šiose srityse yra labai svarbios ir 
atkreipia dėmesį į atitinkamus pasiūlymus, 
pateiktus B. Bendtseno pranešime; nurodo, 
kad energijos taupymo priemonės turi būti 
įgyvendintos pirmiausia nacionaliniu, 

13. pabrėžia, kad energijos taupymas ir 
energijos vartojimo efektyvumas – tai 
ekonomiškiausios galimybės papildomai 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį; atkreipia 
dėmesį į neišnaudotas galimybes pastatų, 
visų pirma esamų pastatų, energetinio 
naudingumo srityje, transporto, viešųjų 
pirkimų ir energijos gamybos, 
transformacijos ir perdavimo, įskaitant 
centralizuotą šilumos tiekimą, sektoriuose; 
pakartoja, kad konkrečios priemonės šiose 
srityse yra labai svarbios ir atkreipia 
dėmesį į atitinkamus pasiūlymus, pateiktus 
B. Bendtseno pranešime; nurodo, kad 
energijos taupymo priemonės turi būti 
įgyvendintos pirmiausia nacionaliniu, 
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regioniniu ir vietiniu lygmenimis; regioniniu ir vietiniu lygmenimis; pabrėžia 
didelį energijos taupymo įsipareigojimų 
plano įdiegimo potencialą energetikos 
pramonėje, kaip siūloma Komisijos 
veiksmingo energijos vartojimo plane, nes 
tai kai kuriose valstybėse narėse jau davė 
teigiamų rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 86
Adam Gierek

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kad energijos taupymas ir 
energijos vartojimo efektyvumas – tai 
ekonomiškiausios galimybės papildomai 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
daugelyje sričių; atkreipia dėmesį į 
neišnaudotas galimybes pastatų, visų pirma 
esamų pastatų, energetinio naudingumo 
srityje, transporto, viešųjų pirkimų ir
energijos gamybos, transformacijos ir 
perdavimo, įskaitant centralizuotą šilumos 
tiekimą, sektoriuose; pakartoja, kad 
konkrečios priemonės šiose srityse yra 
labai svarbios ir atkreipia dėmesį į 
atitinkamus pasiūlymus, pateiktus B. 
Bendtseno pranešime; nurodo, kad 
energijos taupymo priemonės turi būti 
įgyvendintos pirmiausia nacionaliniu, 
regioniniu ir vietiniu lygmenimis;

13. pabrėžia, kad daugelyje sričių 
energijos, kurią pavyko sutaupyti 
pasitelkus įrenginius, kurių energetinis 
vartojimas yra veiksmingesnis, galimybės
sudaro esmines sąlygas papildomai 
sumažinti išmetamo CO2 kiekį; atkreipia 
dėmesį į neišnaudotas galimybes pastatų, 
visų pirma esamų pastatų, optimalaus 
energetinio naudingumo srityje, transporto 
(įskaitant oro transportą), viešųjų pirkimų, 
daug energijos naudojančių produktų 
gamybos bei energijos transformacijos ir 
perdavimo, įskaitant centralizuotą šilumos 
tiekimą ir vėsinimą, sektoriuose; pakartoja, 
kad konkrečios priemonės šiose srityse yra 
labai svarbios ir atkreipia dėmesį į 
atitinkamus pasiūlymus, pateiktus B. 
Bendtseno pranešime; nurodo, kad 
finansinės ir techninės energijos taupymo 
priemonės turi būti įgyvendintos 
pirmiausia nacionaliniu, regioniniu ir 
vietiniu lygmenimis;

Or. pl
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Pakeitimas 87
Matthias Groote

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kad energijos taupymas ir 
energijos vartojimo efektyvumas – tai 
ekonomiškiausios galimybės papildomai 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį daugelyje 
sričių; atkreipia dėmesį į neišnaudotas 
galimybes pastatų, visų pirma esamų 
pastatų, energetinio naudingumo srityje, 
transporto, viešųjų pirkimų ir energijos 
gamybos, transformacijos ir perdavimo, 
įskaitant centralizuotą šilumos tiekimą, 
sektoriuose; pakartoja, kad konkrečios 
priemonės šiose srityse yra labai svarbios ir 
atkreipia dėmesį į atitinkamus pasiūlymus, 
pateiktus B. Bendtseno pranešime; nurodo, 
kad energijos taupymo priemonės turi būti 
įgyvendintos pirmiausia nacionaliniu, 
regioniniu ir vietiniu lygmenimis;

13. pabrėžia, kad energijos taupymas ir 
energijos vartojimo efektyvumas – tai 
ekonomiškiausios galimybės papildomai 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį daugelyje 
sričių; atkreipia dėmesį į neišnaudotas 
galimybes pastatų, visų pirma esamų 
pastatų, energetinio naudingumo srityje, 
transporto, viešųjų pirkimų ir energijos 
gamybos, transformacijos ir perdavimo, 
įskaitant centralizuotą šilumos tiekimą, 
sektoriuose; pakartoja, kad konkrečios 
priemonės šiose srityse yra labai svarbios ir 
atkreipia dėmesį į atitinkamus pasiūlymus, 
pateiktus B. Bendtseno pranešime; nurodo, 
kad energijos taupymo priemonės turi būti 
įgyvendintos pirmiausia nacionaliniu, 
regioniniu ir vietiniu lygmenimis ir kad 
turi būti parengta komunikacijos 
strategija, skirta ES projektams tam, kad 
įmonės ir vartotojai gautų išsamios 
informacijos;

Or. de

Pakeitimas 88
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kad energijos taupymas ir 
energijos vartojimo efektyvumas – tai 
ekonomiškiausios galimybės papildomai 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį daugelyje 
sričių; atkreipia dėmesį į neišnaudotas 
galimybes pastatų, visų pirma esamų 

13. pabrėžia, kad energijos taupymas ir 
energijos vartojimo efektyvumas – tai 
ekonomiškiausios galimybės papildomai 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį daugelyje 
sričių; atkreipia dėmesį į neišnaudotas 
galimybes pastatų, visų pirma esamų 
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pastatų, energetinio naudingumo srityje, 
transporto, viešųjų pirkimų ir energijos 
gamybos, transformacijos ir perdavimo, 
įskaitant centralizuotą šilumos tiekimą, 
sektoriuose; pakartoja, kad konkrečios 
priemonės šiose srityse yra labai svarbios ir 
atkreipia dėmesį į atitinkamus pasiūlymus, 
pateiktus B. Bendtseno pranešime; nurodo, 
kad energijos taupymo priemonės turi būti 
įgyvendintos pirmiausia nacionaliniu, 
regioniniu ir vietiniu lygmenimis;

pastatų, energetinio naudingumo srityje, 
transporto, viešųjų pirkimų ir energijos 
gamybos, transformacijos ir perdavimo, 
įskaitant centralizuotą šilumos tiekimą, 
sektoriuose; pakartoja, kad konkrečios 
priemonės šiose srityse yra labai svarbios ir 
atkreipia dėmesį į atitinkamus pasiūlymus, 
pateiktus B. Bendtseno ir L. Kolarskos-
Bobińskos pranešimuose; nurodo, kad 
energijos taupymo priemonės turi būti 
įgyvendintos pirmiausia nacionaliniu, 
regioniniu ir vietiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 89
Edit Herczog

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. atkreipia dėmesį į VMĮ energijos 
taupymo potencialą, nes šiandien tik 
24 proc. visų Europos VMĮ aktyviai 
dalyvauja savo poveikio aplinkai 
mažinimo veikloje; pabrėžia, kad 
kiekviena VMĮ paprastai turi bent vieną 
finansų patarėją, tačiau jiems niekas 
neteikia konsultacijų energijos taupymo ir 
efektyvaus energijos vartojimo 
klausimais, taigi VMĮ taip pat reikėtų 
aplinkos apsaugos ir energetikos srities 
eksperto patarimų;

Or. en

Pakeitimas 90
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. primena, kad Komisijos duomenimis 
veiksmingo energijos vartojimo srityje 
esama apie 8 milijardus eurų ES lėšų, 
kurios nebuvo paskirtos [1]; todėl 
teigiamai vertina Komisijos ketinimą 
palengvinti struktūrinių fondų naudojimą 
ir paskatinti naudoti šių fondų lėšas 
pastatų energetiniams aspektams 
tobulinti; laukia konkrečių iniciatyvų ir 
pasiūlymų dėl finansavimo;

[1] Euractive.com pokalbis su Energetikos 
GD direktore Mary Donnelly, pavadintas: 
„Anot aukšto rango pareigūnės, vargu ar 
ES pasieks veiksmingo energijos 
vartojimo tikslus“
 (http://www.euractiv.com/en/energy-
efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-
fund-lies-unclaimed-news-500849)
[

Or. en

Pakeitimas 91
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
13 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13b. pažymi, kad jeigu bus griežtinami ES 
su klimatu susiję tikslai, prireiks daug 
daugiau pastangų ir investicijų plėtojant 
ir diegiant tvarias ir mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas, 
pažangiuosius elektros energijos tinklus ir 
vykdant su energetika susijusius 
mokslinius tyrimus; mano, kad labai 
svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą 
SET planui laikotarpiu po 2013 m.; 
mano, kad energetikos strategija, kurioje 
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nustatyti ambicingi su klimatu susiję 
tikslai pasiekti daugiau nei 20 proc. 
mažinimo lygį, turi būti grindžiama 
visomis aplinką tausojančiomis 
energetikos technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 92
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį;

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį; ypatingai 
pabrėžia valstybių narių elektros energijos 
sąsajų būtinybę siekiant visapusiškai 
išnaudoti dideles investicijas, skirtas 
naujų atsinaujinančių išteklių energijai 
Šiaurės jūros regiono šalyse;

Or. en

Pakeitimas 93
Yannick Jadot, Marisa Matias

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
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energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį;

energetikos, transporto ir paskirstymo
infrastruktūras reikėtų investuoti 
1 trilijoną eurų į energijos gaminimo 
pajėgumus, daugiausia finansuojant iš 
lėšų, gautų pagal energijos tarifus; ragina 
atlikti šias investicijas siekiant užbaigti 
kurti tarpusavyje sujungtą vidaus 
energetikos rinką, užtikrinti tiekimo 
saugumą, gerinti atsinaujinančių išteklių 
energijos integraciją į Europos energetikos
sistemą, didinti veiksmingą energijos 
vartojimą ir sudaryti sąlygas vartotojams 
naudotis naujomis technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 94
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį;

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų į naujus 
energijos gamybos pajėgumus, iš kurių 
60–70 proc. lėšų reikia investuoti į 
atsinaujinančių išteklių energiją, 
daugiausia finansuojant iš lėšų, gautų pagal 
energijos tarifus; ragina atlikti šias 
investicijas siekiant užbaigti kurti 
tarpusavyje sujungtą vidaus energetikos 
rinką, labiau taupyti energiją ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį;

Or. en
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Pakeitimas 95
Matthias Groote

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį;

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką, iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį ir gerokai 
patobulinti energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių integraciją;

Or. de

Pakeitimas 96
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį;

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį, kartu 
atsižvelgiant į kiekvienos šalies energijos 
rūšių derinimo ypatybes;

Or. en
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Pakeitimas 97
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos infrastruktūrą reikėtų 
investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį;

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog 
siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES 
energetikos sistemą reikėtų investuoti 
vieną tūkstantį trilijonų eurų, daugiausia 
finansuojant iš lėšų, gautų pagal energijos 
tarifus; ragina atlikti šias investicijas 
siekiant užbaigti kurti tarpusavyje sujungtą 
vidaus energetikos rinką ir iš esmės 
sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį;

Or. ro

Pakeitimas 98
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
5 skirsnis (naujas) (prieš 15 dalį)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Pramonės politikos priemonės

Or. en

Pakeitimas 99
Lena Ek ALDE frakcijos vardu
Fiona Hall, Chris Davies

Nuomonės projektas
15 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

15. ragina lanksčiau taikyti Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, kad būtų galima geriau 
atsižvelgti į aktualius ekonominius 
pokyčius ir gamybos duomenis, kad 
sistema nebūtų grindžiama tik 
ankstesniais duomenimis; yra įsitikinęs, 
kad pagal paskirstymo taisykles turėtų 
būti užtikrinamas ilgalaikis investicijų 
saugumas ir numatomi lankstūs 
mechanizmai ekonominio nuosmukio 
atveju (pvz., siekiant išvengti perteklinio 
paskirstymo atvejų);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. ragina lanksčiau taikyti Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, kad būtų galima geriau 
atsižvelgti į aktualius ekonominius 
pokyčius ir gamybos duomenis, kad 
sistema nebūtų grindžiama tik 
ankstesniais duomenimis; yra įsitikinęs, 
kad pagal paskirstymo taisykles turėtų 
būti užtikrinamas ilgalaikis investicijų 
saugumas ir numatomi lankstūs 
mechanizmai ekonominio nuosmukio 
atveju (pvz., siekiant išvengti perteklinio 
paskirstymo atvejų);

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 101
Gaston Franco

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. ragina lanksčiau taikyti Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, kad būtų galima geriau 
atsižvelgti į aktualius ekonominius 
pokyčius ir gamybos duomenis, kad 
sistema nebūtų grindžiama tik 
ankstesniais duomenimis; yra įsitikinęs, 
kad pagal paskirstymo taisykles turėtų 
būti užtikrinamas ilgalaikis investicijų 
saugumas ir numatomi lankstūs 
mechanizmai ekonominio nuosmukio 
atveju (pvz., siekiant išvengti perteklinio 
paskirstymo atvejų);

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. ragina lanksčiau taikyti Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, kad būtų galima geriau 
atsižvelgti į aktualius ekonominius 
pokyčius ir gamybos duomenis, kad 
sistema nebūtų grindžiama tik 
ankstesniais duomenimis; yra įsitikinęs, 
kad pagal paskirstymo taisykles turėtų 
būti užtikrinamas ilgalaikis investicijų 
saugumas ir numatomi lankstūs 
mechanizmai ekonominio nuosmukio 
atveju (pvz., siekiant išvengti perteklinio 
paskirstymo atvejų);

15. pažymi, kad Komisija siūlo valdyti 
taikomą anglies dioksido kainą pasitelkus 
lankstesnį Europos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos taikymą;
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Or. en

Pakeitimas 103
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. ragina lanksčiau taikyti Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, kad būtų galima geriau atsižvelgti 
į aktualius ekonominius pokyčius ir 
gamybos duomenis, kad sistema nebūtų 
grindžiama tik ankstesniais duomenimis;
yra įsitikinęs, kad pagal paskirstymo 
taisykles turėtų būti užtikrinamas ilgalaikis 
investicijų saugumas ir numatomi lankstūs 
mechanizmai ekonominio nuosmukio 
atveju (pvz., siekiant išvengti perteklinio 
paskirstymo atvejų);

15. yra susirūpinęs, kad pagal šiuo metu 
taikomą Europos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą pasitaiko 
perteklinio paskirstymo atvejų ir 
gaunamas netikėtai didelis pelnas, ir tai 
nebuvo numatyta; taigi ragina kitu etapu 
lanksčiau taikyti Europos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemą, kad būtų 
galima geriau atsižvelgti į aktualius 
ekonominius pokyčius ir gamybos 
duomenis, kad sistema nebūtų grindžiama 
tik ankstesniais duomenimis; yra įsitikinęs, 
kad pagal paskirstymo taisykles turėtų būti 
užtikrinamas ilgalaikis investicijų 
saugumas ir numatomi lankstūs 
mechanizmai ekonominio nuosmukio 
atveju (pvz., siekiant išvengti perteklinio 
paskirstymo atvejų);

Or. en

Pakeitimas 104
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. ragina lanksčiau taikyti Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, kad būtų galima geriau atsižvelgti 
į aktualius ekonominius pokyčius ir 
gamybos duomenis, kad sistema nebūtų 
grindžiama tik ankstesniais duomenimis;

15. ragina lanksčiau taikyti Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, kad būtų galima geriau atsižvelgti 
į aktualius ekonominius pokyčius ir 
gamybos duomenis, kad sistema nebūtų 
grindžiama tik ankstesniais duomenimis; 
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yra įsitikinęs, kad pagal paskirstymo 
taisykles turėtų būti užtikrinamas ilgalaikis 
investicijų saugumas ir numatomi lankstūs 
mechanizmai ekonominio nuosmukio 
atveju (pvz., siekiant išvengti perteklinio 
paskirstymo atvejų);

yra įsitikinęs, kad pagal paskirstymo 
taisykles turėtų būti užtikrinamas ilgalaikis 
investicijų saugumas ir numatomi lankstūs 
mechanizmai ekonominio nuosmukio 
atveju (pvz., siekiant išvengti perteklinio 
paskirstymo atvejų); atkreipia dėmesį į 
Europos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos, neseniai patyrusios 
elektroninę ataką, per kurį iš sistemos 
buvo pavogta taršos leidimų, patikimumo 
atkūrimą;

Or. el

Pakeitimas 105
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. atsižvelgdamas į Komisijos teisę 
tinkamu laiku imtis teisėkūros iniciatyvos, 
ragina Komisiją ištirti neatsižvelgimo į 
geografinius veiksnius nustatant rodiklius 
sektoriams, kuriems didelį poveikį daro 
transporto išlaidos, pasekmes; tai 
reikalinga siekiant laiku nustatyti galimą 
netikėtai didelį pelną ir siekiant išvengti 
anglies dioksido nutekėjimo, kai įsigalios 
kitas Europos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos etapas;

Or. en

Pakeitimas 106
Maria Da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. mano, kad įtraukus sektorines 
strategijas į ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą, padidėtų bendras 
ekonominis efektyvumas visose sistemoje 
dalyvaujančiose šalyse; pabrėžia, kad 
verta apsvarstyti sektorinių strategijų 
išplėtimo kitiems sektoriams ir kitoms 
šalims naudą;

Or. en

Pakeitimas 107
Adam Gierek

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje;

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje; pabrėžia, kad būtina sąlyga 
pradedant statyti dujomis kūrenamas 
jėgaines yra tai, kad jos atitiktų visus 
kriterijus, kuriuos privalo atitikti naujos 
anglimis kūrenamos jėgainės pagal su 
energetika ir klimato kaita susijusių 
priemonių paketo nuostatas dėl anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo;

Or. pl
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Pakeitimas 108
Yannick Jadot, Marisa Matias

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje;

16. atkreipia dėmesį, kad, pagal kai 
kuriuos tyrimus, siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje; be to, pabrėžia, kad dėl anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijų taikymo, jei šios 
technologijos pasiteisins, reikės, kad 
pagal Europos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą CO2 kainos būtų labai 
didelės;

Or. en

Pakeitimas 109
Arturs Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
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2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje;

2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje; pabrėžia, kad dėl šių 
technologijų įgyvendinimo neturėtų 
sumažėti Europos pramonės 
konkurencingumas;

Or. en

Pakeitimas 110
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje;

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos, kaip pereinamosios 
technologijos siekiant pereiti prie
ilgalaikio energijos tiekimo nenaudojant 
iškastinio kuro, ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje, kartu pabrėždamas, kad dėl 
investicijų į anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą reikės gerokai didesnės anglies 
dioksido kainos, palyginti su dabartine;
pažymi, kad pagal Tarptautinės energetikos 
agentūros paskelbtą anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo planą iki 2030 m. 
pusė visų anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo projektų bus vykdoma 
pramoniniame gamybos sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 111
Matthias Groote

Nuomonės projektas
16 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje;

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje; pabrėžia, kad dėl išsamaus 
galimų anglies surinkimo ir saugojimo 
projektų vertinimo reikalingas 
visuomenės pritarimas;

Or. de

Pakeitimas 112
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje;

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
daugiau dėmesio skiriama anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo (angl. 
CCS) technologijoms, ir ne vien tik 
energetikos sektoriuje; pažymi, kad pagal 
Tarptautinės energetikos agentūros 
paskelbtą anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo planą iki 2030 m. pusė visų 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
projektų bus vykdoma pramoniniame 
gamybos sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimas 113
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje;

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį kaip 
laikina priemonė vis svarbesnės darosi 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
(angl. CCS) technologijos ir ne vien tik 
energetikos sektoriuje; pažymi, kad pagal 
Tarptautinės energetikos agentūros 
paskelbtą anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo planą iki 2030 m. pusė visų 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
projektų bus vykdoma pramoniniame 
gamybos sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 114
Lena Ek ALDE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros paskelbtą anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 
2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus 
vykdoma pramoniniame gamybos 
sektoriuje;

16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti 
išmetamo anglies dioksido kiekį vis 
svarbesnės darosi anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos ir ne vien tik energetikos 
sektoriuje; pabrėžia, kad pagal 
Tarptautinės energetikos agentūros 
paskelbtą anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo planą iki 2030 m. pusė visų 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
projektų bus vykdoma pramoniniame 
gamybos sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimas 115
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti, 
kaip ES galėtų kuo geriau derinti savo 
veiksmus, kuriais siekiama sušvelninti 
klimato kaitą, su pastangomis sumažinti 
ne CO2 dujų kiekį, pavyzdžiui, 
hidrofluorangliavandenilių (HFC), kurie 
yra sparčiausiai pasaulyje didėjantis 
klimato teršalas, ir HFC23; ragina 
Komisiją skatinti iniciatyvą įtraukti HFC 
gamybą į Monrealio protokolą ir sudaryti 
dvišalius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis dėl HFC23 sumažinimo siekiant 
palaipsniui sumažinti išmetamų ne CO2
dujų kiekį, taip pat sumažinant HFC23, ir 
mažinti šių dujų išmetimą kuo 
mažesnėmis sąnaudomis, kad visuomenės 
išlaidos būtų gerokai mažesnės nei 
dabartinės anglies dioksido kainos;

Or. en

Pakeitimas 116
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. atkreipia dėmesį į branduolinės 
energijos indėlį į anglies dioksido 
išmetimo mažinimą, nes uždarius 
atomines elektrines, veikiančias ES, 
anglies dioksido būtų išmetama 50 proc. 
daugiau; vis dėlto pritaria Europos 
piliečių susirūpinimui dėl rizikos, 
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susijusios su branduolinės energijos 
naudojimu, ir ragina sugriežtinti Europos 
branduolinės saugos sistemą, taip pat 
nedelsiant nutraukti  atominių elektrinių, 
kuriose naudojama pasenusi technologija, 
eksploataciją;

Or. el

Pakeitimas 117
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad anglių ir lignito ateities 
klausimu, anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologija neturėtų būti 
laikoma vienintele galimybe stabdyti 
anglių naudojimą ES ekonomikoje, ir kad 
reikėtų plėtoti ir pradėti taikyti ir kitas 
mažu išlakų kiekiu pasižyminčias anglių 
technologijas;

Or. pl

Pakeitimas 118
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
6 skirsnis (naujas) (prieš 17 dalį)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonės

Or. en



PE460.884v01-00 64/99 AM\860842LT.doc

LT

Pakeitimas 119
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. pabrėžia, kad pažangių technologijų 
kūrimas ir įdiegimas yra svarbiausias 
elementas kovojant su klimato kaita ir 
kartu įtikinant ES pasaulinius partnerius, 
jog galima sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį neprarandant konkurencingumo ir 
darbo vietų; mano, kad svarbiausia, jog 
Europa rodytų pavyzdį žymiai 
padidindama pagal mokslinių tyrimų 
bendrąją programą numatytas lėšas, 
skiriamas klimatui žalos nedarančių ir 
energiją efektyviau naudojančių pramonės 
technologijų moksliniams tyrimams;

17. pabrėžia, kad pažangių technologijų 
kūrimas ir įdiegimas yra svarbiausias 
elementas kovojant su klimato kaita ir 
kartu įtikinant ES pasaulinius partnerius, 
jog galima sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį neprarandant konkurencingumo ir 
darbo vietų; mano, kad svarbiausia, jog 
Europa rodytų pavyzdį žymiai 
padidindama pagal mokslinių tyrimų 
bendrąją programą numatytas lėšas, 
skiriamas klimatui žalos nedarančių ir 
energiją efektyviau naudojančių pramonės 
technologijų moksliniams tyrimams; 
pabrėžia, kad Europa turėtų imtis lyderio 
vaidmens mokslinių tyrimų klimato kaitos 
ir energiją efektyviai naudojančių 
technologijų srityse ir plėtoti jose glaudų 
mokslinį bendradarbiavimą su 
tarptautiniais partneriais, ypač BRIC 
(Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) šalimis;

Or. el

Pakeitimas 120
Matthias Groote

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. pabrėžia, kad pažangių technologijų 
kūrimas ir įdiegimas yra svarbiausias 
elementas kovojant su klimato kaita ir 
kartu įtikinant ES pasaulinius partnerius, 
jog galima sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį neprarandant konkurencingumo ir 
darbo vietų; mano, kad svarbiausia, jog 

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)
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Europa rodytų pavyzdį žymiai 
padidindama pagal mokslinių tyrimų 
bendrąją programą numatytas lėšas, 
skiriamas klimatui žalos nedarančių ir 
energiją efektyviau naudojančių pramonės 
technologijų moksliniams tyrimams;

Or. de

Pakeitimas 121
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. pabrėžia, kad pažangių technologijų 
kūrimas ir įdiegimas yra svarbiausias 
elementas kovojant su klimato kaita ir 
kartu įtikinant ES pasaulinius partnerius, 
jog galima sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį neprarandant konkurencingumo ir 
darbo vietų; mano, kad svarbiausia, jog 
Europa rodytų pavyzdį žymiai 
padidindama pagal mokslinių tyrimų 
bendrąją programą numatytas lėšas, 
skiriamas klimatui žalos nedarančių ir 
energiją efektyviau naudojančių pramonės 
technologijų moksliniams tyrimams;

17. pabrėžia, kad pažangių technologijų 
kūrimas ir įdiegimas yra svarbiausias 
elementas kovojant su klimato kaita ir 
kartu įtikinant ES pasaulinius partnerius, 
jog galima sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį neprarandant konkurencingumo ir 
darbo vietų; mano, kad svarbiausia, jog 
Europa rodytų pavyzdį žymiai 
padidindama pagal Aštuntąją mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bendrąją programą 
numatytas lėšas, skiriamas klimatui žalos 
nedarančių ir energiją efektyviau 
naudojančių pramonės technologijų 
moksliniams tyrimams, ir ši programa 
turėtų būti tinkamai suderinta su 
strateginėmis energetikos 
technologijomis, nustatytomis pagal SET 
planą;

Or. en

Pakeitimas 122

Lena Ek ALDE frakcijos vardu
Fiona Hall, Chris Davies



PE460.884v01-00 66/99 AM\860842LT.doc

LT

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. pabrėžia, kad pažangių technologijų 
kūrimas ir įdiegimas yra svarbiausias 
elementas kovojant su klimato kaita ir 
kartu įtikinant ES pasaulinius partnerius, 
jog galima sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį neprarandant konkurencingumo ir 
darbo vietų; mano, kad svarbiausia, jog 
Europa rodytų pavyzdį žymiai 
padidindama pagal mokslinių tyrimų 
bendrąją programą numatytas lėšas, 
skiriamas klimatui žalos nedarančių ir 
energiją efektyviau naudojančių pramonės 
technologijų moksliniams tyrimams;

17. pabrėžia, kad pažangių technologijų 
kūrimas ir įdiegimas yra svarbiausias 
elementas kovojant su klimato kaita ir 
kartu įtikinant ES pasaulinius partnerius, 
jog galima sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį neprarandant konkurencingumo ir 
darbo vietų; mano, kad svarbiausia, jog 
Europa rodytų pavyzdį žymiai 
padidindama pagal mokslinių tyrimų 
bendrąją programą ir SET plano programą
numatytas lėšas, skiriamas klimatui žalos 
nedarančių ir energiją efektyviau 
naudojančių pramonės technologijų 
moksliniams tyrimams;

Or. en

Pakeitimas 123
Lena Ek ALDE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. atkreipia dėmesį į žemės ūkio 
galimybes labai prisidėti prie klimato 
kaitos mažinimo, ypač galimybes 
panaudoti žemės ūkio atliekas tvariai 
energijai gaminti ir taip ūkininkų 
pajamas papildytų dar vienas įplaukų 
šaltinis;  mano, kad būsimoji BŽŪP 
turėtų būti priemonė, pagal kurią 
valstybėms narėms būtų padedama 
pasiekti su aplinka ir klimato kaita 
susijusius tikslus, ir kad ši politika turėtų 
padėti ūkininkams gauti naudą, įtvirtintą 
pagal ekologiškos plėtros politiką;   mano, 
kad BŽŪP ekologiškumo skatinimo 
funkcija privalo būti dalis pagal pirmąjį 
ramstį numatytų tiesioginių išmokų 
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siekiant išvengti sudėtingų 
administracinių procedūrų ir užtikrinti, 
kad būtų skatinami ūkininkų aplinkos 
apsaugos įsipareigojimai, taip pat 
užtikrinti vienodą įgyvendinimą visose 
valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 124
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. mano, kad itin svarbus yra 
bendradarbiavimas tarp Europos patentų 
apsaugos sistemos energijos taupymo ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių srityse, 
siekiant palengvinti prieigą prie vertingos 
intelektinės nuosavybės, kuri lieka 
nepanaudota; pabrėžia, kad visų pirma 
būtina padaryti planuotą Europos patentą 
veiklesnį energijos taupymo ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių srityse;

Or. el

Pakeitimas 125
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. ragina Komisiją pakoreguoti ES 
biudžetą siekiant greičiau vystyti 
ekonomiškai veiksmingas ir mažai anglies 
išskiriančias technologijas, ypač tas, 
kuriomis naudojantis siekiama patenkinti 
finansinius Europos strateginio 
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energetikos technologijų (SET) plano 
įgyvendinimo poreikius;

Or. en

Pakeitimas 126
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. pabrėžia, kad būtina sumažinti 
išmetamo CO2 kiekį transporto sektoriuje 
numatant standartizuotas Europos 
infrastruktūras elektrinėms transporto 
priemonėms ir daugiau paskatų, kuriomis 
būtų remiamas tausaus antrosios kartos 
biokuro kaip iškastinio kuro alternatyvos 
naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 127
Maria Da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. mano, kad sektorių strategijos gali 
būti tarptautinės kovos su klimato kaita 
programos po 2012 m. dalis, nes šios 
strategijos padeda pereiti prie mažai 
anglies dioksido išskiriančios rinkos ir 
kurti pasaulinė anglies dioksido rinką; 

Or. en
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Pakeitimas 128
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja) (po antraštės) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. džiaugiasi Komisijos ketinimu 
nustatyti veiksmų kovos su klimato kaita 
srityje ilgalaikius tikslus ir pritaria 
minčiai nustatyti tarpinius tikslus, 
pavyzdžiui, 2030 m. tikslai; mano, kad dėl 
realistiškų vidutinės trukmės laikotarpio 
ir ilgalaikių tikslų nustatomos aiškesnės 
paskatos investuotojams investuoti į 
tvarumą; didinti tikslus pagal dabartinė 
2020 m. programą gali būti pernelyg 
ambicinga investicijų požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 129
Lena Ek ALDE frakcijos vardu
Fiona Hall, Chris Davies

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. pažymi, kad Komisijos vertinime 
nurodoma, jog nustačius didesnį išmetamų 
teršalų mažinimo tikslą iki 2020 m. 
maždaug 40 mlrd. eurų būtų sumažintos 
naftos ir dujų importo apimtys 
(prognozuojama naftos kaina 2020 m. – 88 
JAV doleriai už barelį); pažymi, kad tokiu 
būdu ES priklausomybė nuo energijos 
importo galėtų būti sumažinta maždaug 
56 proc.;

18. pažymi, kad Komisijos vertinime 
nurodoma, jog nustačius didesnį išmetamų 
teršalų mažinimo tikslą iki 2020 m. 
maždaug 40 mlrd. eurų būtų sumažintos 
naftos ir dujų importo apimtys 
(prognozuojama naftos kaina 2020 m. – 88 
JAV doleriai už barelį); pažymi, kad tokiu 
būdu ES priklausomybė nuo energijos 
importo galėtų būti sumažinta maždaug 
56 proc.; be to, pabrėžia, kad šitaip
nepakankamai įvertinamos dabartinės ir 
būsimos naftos kainos;

Or. en
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Pakeitimas 130
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. pažymi, kad Komisijos vertinime 
nurodoma, jog nustačius didesnį išmetamų 
teršalų mažinimo tikslą iki 2020 m. 
maždaug 40 mlrd. eurų būtų sumažintos 
naftos ir dujų importo apimtys 
(prognozuojama naftos kaina 2020 m. – 88 
JAV doleriai už barelį); pažymi, kad tokiu 
būdu ES priklausomybė nuo energijos 
importo galėtų būti sumažinta maždaug 
56 proc.;

18. pažymi, kad Komisijos vertinime 
nurodoma, jog nustačius didesnį išmetamų 
teršalų mažinimo tikslą iki 2020 m. 
maždaug 40 mlrd. eurų būtų sumažintos 
naftos ir dujų importo apimtys 
(prognozuojama naftos kaina 2020 m. – 88 
JAV doleriai už barelį); džiaugiasi tuo, kad 
tokiu būdu ES priklausomybė nuo 
energijos importo galėtų būti sumažinta 
maždaug 56 proc.;

Or. en

Pakeitimas 131
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 132
Yannick Jadot, Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
19 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis;

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų ES 
pramonės ir vartotojų rūpestis; vis dėlto 
primena, kad valstybėms narėms buvo 
atskirai suteikta teisė panaudoti pajamas 
iš aukcionų siekiant sušvelninti šį poveikį 
daug elektros energijos naudojančioms 
pramonės šakoms teikiant valstybės 
pagalbą, ir ragina valstybes nares taip pat 
panaudoti šių pajamų dalį siekiant padėti 
vartotojams, ypač labiausiai 
pažeidžiamiems, kad sumažėtų jų 
sunaudojamos energijos kiekis;

Or. en

Pakeitimas 133
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis;

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą kartu toliau 
išaugtų elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis; mano, kad iš naujausių 
Eurobarometro tyrimų matyti, kad 
stabilios ir tvirtos energijos kainos buvo 
nurodytos kaip svarbiausias 
bendradarbiavimo energetikos srityje 
aspektas [1];
[1] 2011 m. sausio 31 d. Europos 
Parlamento Eurobarometro apklausa 
„Europiečiai ir energetika“.

Or. en
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Pakeitimas 134
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis;

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą, nors ir atsirastų 
paskatų plėtoti mažai anglies dioksido 
išskiriančias technologijas, toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
būtina nedelsiant patvirtinti iš tiesų 
ryžtingą ES energijos taupymo politiką, 
pagal kurią kartu būtų sprendžiamos 
didelių energijos kainų, šių kainų 
nepastovumo ir perdėtos priklausomybės 
nuo importuojamo kuro problemas; 

Or. en

Pakeitimas 135
Anni Podimata

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis;

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis; atkreipia dėmesį į tai, kad jei 
dabar nebus siekiama tikslo iki 2050 m. 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc., 
išlaidos, kurias patirs pramonės šakos ir 
vartotojai ateityje bus netvarios;
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Or. en

Pakeitimas 136
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis;

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis; dėl to iškastinis kuras taps dar 
brangesnis ir bus skatinamos investicijos į 
atsinaujinančius energijos šaltinius;

Or. en

Pakeitimas 137
Lena Ek ALDE frakcijos vardu
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis;

19. pabrėžia, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą kartu reikėtų
taikyti ryžtingas efektyvaus energijos 
naudojimo priemones siekiant švelninti
tolesnį elektros energijos kainų augimą,
kuris būtų pagrindinis ES pramonės ir 
vartotojų rūpestis;

Or. en
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Pakeitimas 138
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis;

19. pripažįsta, kad nustačius griežtesnį 
mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą toliau išaugtų 
elektros energijos kainos, o tai būtų 
pagrindinis ES pramonės ir vartotojų 
rūpestis;

Or. en

Pakeitimas 139
Lena Ek ALDE frakcijos vardu
Chris Davies

Nuomonės projektas
20 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

20. pažymi, kad, atsižvelgus į 
konkurencingumą tarptautiniu mastu, 
daugiau ES pastangų siekiant švelninti 
klimato kaitos poveikį reikštų, jog ES 
tarptautiniai konkurentai įgytų 
pranašumą išlaidų požiūriu ir, tuo pačiu 
metu, ES įmonės įgytų konkurencinį 
pranašumą klimato technologijų srityje; 
laikosi nuomonės, kad, jeigu ES 
konkurentai pasirašytų tarptautinį 
susitarimą, jie netektų pranašumo išlaidų 
požiūriu, tačiau turbūt nebūtų daroma jokio 
poveikio ES konkurenciniam pranašumui;
todėl prašo Komisijos ištirti, ar
vienašališkas ES sprendimas sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį daugiau negu 20 proc. galėtų 
paskatinti kitas šalis prisijungti prie 
tarptautinio susitarimo;

20. atkreipia dėmesį į galima Europos 
konkurencingumo didėjimą dėl inovacijų 
ir padidėjusių investicijų, kuris atsirastų 
dėl tapimo tvaria ekonomika; pabrėžia, 
kad daugiau ES pastangų siekiant švelninti 
klimato kaitos poveikį reikštų, jog ES 
įmonės įgytų konkurencinį pranašumą 
klimato technologijų srityje, ir kad tuo 
pačiu metu kuriant darbo vietas,
tarptautinio konkurencingumo požiūriu, 
tarptautiniams ES konkurentams galėtų 
tuose pačiuose sektoriuose būti sudaryta 
pranašumų išlaidų aspektu; laikosi 
nuomonės, kad, jeigu ES konkurentai 
pasirašytų tarptautinį susitarimą, jie netektų 
pranašumo šiuose sektoriuose išlaidų 
požiūriu, tačiau turbūt nebūtų daroma jokio 
poveikio ES konkurenciniam pranašumui; 
todėl prašo Komisijos ištirti, kokį poveikį
vienašališkas ES sprendimas sumažinti 
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išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį daugiau negu 20 proc. galėtų turėti 
kitų šalių norui prisijungti prie tarptautinio 
susitarimo;

Or. en

Pakeitimas 140
Yannick Jadot, Marisa Matias

Nuomonės projektas
20 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

20. pažymi, kad, atsižvelgus į 
konkurencingumą tarptautiniu mastu, 
daugiau ES pastangų siekiant švelninti 
klimato kaitos poveikį reikštų, jog ES 
tarptautiniai konkurentai įgytų 
pranašumą išlaidų požiūriu ir, tuo pačiu 
metu, ES įmonės įgytų konkurencinį 
pranašumą klimato technologijų srityje; 
laikosi nuomonės, kad, jeigu ES 
konkurentai pasirašytų tarptautinį 
susitarimą, jie netektų pranašumo išlaidų 
požiūriu, tačiau turbūt nebūtų daroma 
jokio poveikio ES konkurenciniam 
pranašumui; todėl prašo Komisijos ištirti, 
ar vienašališkas ES sprendimas sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį daugiau negu 20 proc. galėtų 
paskatinti kitas šalis prisijungti prie 
tarptautinio susitarimo;

20. pažymi, kad, atsižvelgus į 
konkurencingumą tarptautiniu mastu, 
daugiau ES pastangų siekiant švelninti 
klimato kaitos poveikį reikštų, jog ES 
įmonės įgytų konkurencinį pranašumą 
klimato technologijų srityje; laikosi 
nuomonės, kad, jeigu ES konkurentai 
pasirašytų tarptautinį susitarimą, turbūt 
nebūtų daroma jokio poveikio ES 
konkurenciniam pranašumui;

Or. en

Pakeitimas 141
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
20 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

20. pažymi, kad, atsižvelgus į 
konkurencingumą tarptautiniu mastu, 
daugiau ES pastangų siekiant švelninti 
klimato kaitos poveikį reikštų, jog ES 
tarptautiniai konkurentai įgytų pranašumą 
išlaidų požiūriu ir, tuo pačiu metu, ES 
įmonės įgytų konkurencinį pranašumą 
klimato technologijų srityje; laikosi 
nuomonės, kad, jeigu ES konkurentai 
pasirašytų tarptautinį susitarimą, jie netektų 
pranašumo išlaidų požiūriu, tačiau turbūt 
nebūtų daroma jokio poveikio ES 
konkurenciniam pranašumui; todėl prašo 
Komisijos ištirti, ar vienašališkas ES 
sprendimas sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau 
negu 20 proc. galėtų paskatinti kitas šalis 
prisijungti prie tarptautinio susitarimo;

20. pažymi, kad, atsižvelgus į 
konkurencingumą tarptautiniu mastu, 
daugiau ES pastangų siekiant švelninti 
klimato kaitos poveikį reikštų, jog ES 
tarptautiniai konkurentai įgytų pranašumą 
išlaidų požiūriu ir, tuo pačiu metu, ES 
įmonės įgytų konkurencinį pranašumą 
klimato technologijų srityje; laikosi 
nuomonės, kad, jeigu ES konkurentai 
pasirašytų tarptautinį susitarimą, jie netektų 
pranašumo išlaidų požiūriu, tačiau turbūt 
nebūtų daroma jokio poveikio ES 
konkurenciniam pranašumui;

Or. en

Pakeitimas 142
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
21 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

21. pabrėžia, kad siekiant išlaikyti stiprią 
poziciją sparčiai augančioje pasaulinėje 
mažai anglies dioksido išskiriančių 
technologijų rinkoje būtina užtikrinti 
klimatą tausojančias inovacijas Europoje;

21. pabrėžia, kad siekiant išlaikyti stiprią 
poziciją sparčiai augančioje pasaulinėje 
mažai anglies dioksido išskiriančių 
technologijų rinkoje būtina užtikrinti 
klimatą tausojančias inovacijas Europoje;
pabrėžia, kad Europoje būtina užtikrinti, 
jog inovacijų rezultatai laiku patektų į 
rinką ir būtų paversti pelno šaltiniu; taigi, 
turėtų būti galimybių naudotis 
tinkamomis finansinėmis priemonėmis 
siekiant remti sėkmingų technologijų 
patekimą į ES rinką;

Or. en
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Pakeitimas 143
Lena Ek  ALDE frakcijos vardu Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
21 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

21. pabrėžia, kad siekiant išlaikyti stiprią 
poziciją sparčiai augančioje pasaulinėje 
mažai anglies dioksido išskiriančių 
technologijų rinkoje būtina užtikrinti 
klimatą tausojančias inovacijas Europoje;

21. pabrėžia, kad siekiant išlaikyti stiprią 
poziciją sparčiai augančioje pasaulinėje 
mažai anglies dioksido išskiriančių 
technologijų rinkoje būtina užtikrinti 
klimatą tausojančias inovacijas Europoje;
perspėja dėl ekologiškų darbo vietų 
nutekėjimo pavojaus, nes dėl to, kad 
vėluojama sukurti įtraukią ir tvarią ES 
ekonomiką, investicijos ir darbo vietų 
kūrimas nukreipiami į ekologiškus 
sektorius kituose regionuose;  

Or. en

Pakeitimas 144
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
21 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

21. pabrėžia, kad siekiant išlaikyti stiprią 
poziciją sparčiai augančioje pasaulinėje 
mažai anglies dioksido išskiriančių 
technologijų rinkoje būtina užtikrinti 
klimatą tausojančias inovacijas Europoje;

21. pabrėžia, kad siekiant išlaikyti stiprią 
poziciją sparčiai augančioje pasaulinėje 
mažai anglies dioksido išskiriančių 
technologijų rinkoje būtina užtikrinti 
klimatą tausojančias inovacijas Europoje ir 
dėl to ES būtų  konkurencingesnė 
stambesnių rinkos dalyvių atžvilgiu;

Or. en
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Pakeitimas 145
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Nuomonės projektas
21 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

21a. pabrėžia, kad daugelis šalių daro 
greitą pažangą naujos tvarios ekonomikos 
link, dėl įvairių priežasčių spręsdamos 
klimato apsaugos, išteklių trūkumo ir 
veiksmingumo, energetinio saugumo, 
inovacijų ir konkurencingumo klausimus; 
atsižvelgdamas į tai atkreipia dėmesį į 
pastarąjį penkmečio planą, kurį pristatė 
Kinijos vyriausybė;

Or. en

Pakeitimas 146
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
21 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

21a. pažymi, kad nepaisant energijos 
vartojimo sumažėjimo 2009 m. ateityje 
energijos bus naudojama daugiau, nes 
valstybių narių ekonomika atsigauna, 
taigi, priklausomybė nuo energijos 
importo ir toliau didės;

Or. lt

Pakeitimas 147
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
22 dalis



AM\860842LT.doc 79/99 PE460.884v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

22. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad jau 
vyksta tvarių technologijų inovacijų 
poslinkis iš Europos į kitas pasaulio vietas; 
pažymi, kad neseniai atliktuose tyrimuose 
nurodoma, jog iš 50 įmonių, pirmaujančių 
švarių technologijų srityje, 24 įsikūrusios 
Azijoje, 22 – Jungtinėse Valstijose, 3 –
Europoje ir 1 – Kanadoje; pabrėžia, kad 
pagal įmonės „Ernst&Young“ 2010 m. 
barometrą Kinija ir JAV yra patraukliausi 
pasaulio regionai atsinaujinantiesiems 
energijos ištekliams vystyti;

22. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad jau 
vyksta tvarių technologijų inovacijų 
poslinkis iš Europos į kitas pasaulio vietas; 
pažymi, kad neseniai atliktuose tyrimuose 
nurodoma, jog iš 50 įmonių, pirmaujančių 
švarių technologijų srityje, 24 įsikūrusios 
Azijoje, 22 – Jungtinėse Valstijose, 3 –
Europoje ir 1 – Kanadoje; pabrėžia, kad 
pagal įmonės „Ernst&Young“ 2010 m. 
barometrą Kinija ir JAV yra patraukliausi 
pasaulio regionai atsinaujinantiesiems 
energijos ištekliams vystyti; pabrėžia, kad 
tai įrodo, jog reikia kurti geresnę verslo 
aplinką ekologiškoms technologijoms ES, 
taip pat reikia kelti ryžtingesnius CO2
išlakų mažinimo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 148
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
22 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

22. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad jau 
vyksta tvarių technologijų inovacijų 
poslinkis iš Europos į kitas pasaulio vietas; 
pažymi, kad neseniai atliktuose tyrimuose 
nurodoma, jog iš 50 įmonių, pirmaujančių 
švarių technologijų srityje, 24 įsikūrusios 
Azijoje, 22 – Jungtinėse Valstijose, 3 –
Europoje ir 1 – Kanadoje; pabrėžia, kad 
pagal įmonės „Ernst&Young“ 2010 m. 
barometrą Kinija ir JAV yra patraukliausi 
pasaulio regionai atsinaujinantiesiems 
energijos ištekliams vystyti;

22. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad jau 
vyksta tvarių technologijų inovacijų 
poslinkis iš Europos į kitas pasaulio vietas 
ir dėl to Europa gali tapti šių technologijų 
ir atitinkamų pagamintų produktų 
importuotoja; pažymi, kad neseniai 
atliktuose tyrimuose nurodoma, jog iš 
50 įmonių, pirmaujančių švarių 
technologijų srityje, 24 įsikūrusios Azijoje, 
22 – Jungtinėse Valstijose, 3 – Europoje ir 
1 – Kanadoje; pabrėžia, kad pagal įmonės 
„Ernst&Young“ 2010 m. barometrą Kinija 
ir JAV yra patraukliausi pasaulio regionai 
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams 
vystyti;
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Or. el

Pakeitimas 149
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
22 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

22a. pažymi, kad ES galimybių sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį daugiau nei 20 proc. analizėje 
kalbama ne apie tai, kaip sukurti daugiau 
ekologiškų darbo vietų subsidijuojant 
nenašius (atsižvelgus į anglies dioksido 
kainą) atsinaujinančių energijos šaltinių 
įrenginius, o apie tai, kaip sukurti 
saugotinas darbo vietas, kurios išlaikytų 
konkurencijos išbandymą, kurį pateikia 
atsirandantys pasaulinės rinkos dalyviai; 
kai atitinkamų kai kuriems 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams 
skirtų įrengimų vis daugiau gaminama 
Kinijoje ir Indijoje, Europa turėtų 
daugiau investuoti į energijos naudojimo 
efektyvumą, ir tai sustiprintų vietos 
ekonomiką, nes būtų remiamos vietos 
darbo vietos, kurios negali nutekėti į 
trečiąsias šalis, kuriose gamybos išlaidos 
mažesnės; 

Or. en

Pakeitimas 150
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
22 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

22a. pripažįsta darbo vietų kūrimo ir 
konkurencingumo poveikius, susijusius 
su perėjimu prie mažai anglies dioksido 
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išskiriančios ekonomikos, ES tampant 
pasaulio lydere energijos gavimo iš 
atsinaujinančių šaltinių technologijų ir 
veiksmingai energiją naudojančių 
gamybos bei paslaugų srityse;

Or. en

Pakeitimas 151
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
22 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

22a. pripažįsta Europos pridėtinės vertės 
svarbą kuriant ir gaminant viduje 
technologijas ir produktus, skirtus 
energijos naudojimo efektyvumui ir 
energijai ir atsinaujinantiems ištekliams;

Or. el

Pakeitimas 152
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
22 a dalis (nauja) (po antraštės)

Nuomonės projektas Pakeitimas

22a. pabrėžia, kad Europos sušvelninimo 
politika veiksminga skatinant naują 
ekologiškesnę savo gamybos sistemos 
struktūrą, tačiau, jei ši politika bus 
įgyvendinama vienašališkai, jos poveikis 
aplinkai gali būti sumažėjęs dėl anglies 
dioksido nutekėjimo efekto [1];
[1] Europos ir Viduržemio jūros regiono 
valstybių klimato kaitos centro 2011 m. 
kovo 3 d. tyrimo išvados dėl ES 
sušvelninimo politikos poveikio, kai 
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tikslas didesnis nei 20 proc.

Or. en

Pakeitimas 153
Lena Ek ALDE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
23 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

23. nurodo, kad laikantis apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos nuostatų 
iki 2020 m. pramonė turėtų sumažinti 
išmetamo CO2 kiekį 168 mln. tonų;
atkreipia dėmesį į tai, kad laikantis 
siūlomų kriterijų nuostatų pramonės 
įmonės dar turės nupirkti didelę dalį 
taršos leidimų, o tai ES įmonėms sudarys 
daug išlaidų, kurių nepatirs jų pasauliniai 
konkurentai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 154
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
23 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

23. nurodo, kad laikantis apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos nuostatų iki 
2020 m. pramonė turėtų sumažinti 
išmetamo CO2 kiekį 168 mln. tonų;
atkreipia dėmesį į tai, kad laikantis siūlomų 
kriterijų nuostatų pramonės įmonės dar 
turės nupirkti didelę dalį taršos leidimų, o 
tai ES įmonėms sudarys daug išlaidų, kurių 
nepatirs jų pasauliniai konkurentai;

23. nurodo, kad laikantis apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos nuostatų iki 
2020 m. pramonė turėtų sumažinti 
išmetamo CO2 kiekį 168 mln. tonų; 
atkreipia dėmesį į tai, kad laikantis siūlomų 
kriterijų nuostatų pramonės įmonės dar 
turės nupirkti didelę dalį taršos leidimų, 
kartu pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės 
sumažėjo išmetamo anglies dioksido 
kiekis ir anglies dioksido kainos, be to, 
pažymi, kad dėl lanksčios Europos 
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apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos struktūros įmonės galės perkelti 
nepanaudotus taršos leidimus iš antrojo 
etapo į trečiąjį;

Or. en

Pakeitimas 155
Yannick Jadot, Marisa Matias

Nuomonės projektas
23 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

23. nurodo, kad laikantis apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos nuostatų 
iki 2020 m. pramonė turėtų sumažinti 
išmetamo CO2 kiekį 168 mln. tonų;
atkreipia dėmesį į tai, kad laikantis siūlomų 
kriterijų nuostatų pramonės įmonės dar 
turės nupirkti didelę dalį taršos leidimų, o 
tai ES įmonėms sudarys daug išlaidų, kurių 
nepatirs jų pasauliniai konkurentai;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad laikantis 
siūlomų kriterijų nuostatų pramonės 
įrenginiai, kurie mažiau efektyvūs anglies 
dioksido išskyrimo požiūriu, dar turės 
nupirkti didelę dalį taršos leidimų, jei bus 
atkurtas prieš nuosmukį buvęs aukštas 
gamybos lygis ir jei nebus atsižvelgiama į 
perteklių, susidariusį per dabartinį 
prekybos laikotarpį, o tai kai kurioms ES 
įmonėms galimai sudarys daug išlaidų, 
kurių nepatirs jų pasauliniai konkurentai;

Or. en

Pakeitimas 156
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
23 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

23a. mano, kad nustatant Europos 
apyvartinių taršos leidimų sistemos gaires 
reikėtų taip pat atsižvelgti į tai, kokių 
energijos šaltinių turi valstybės narės, ir 
leisti tuos šaltinius pritaikyti sudarant 
energijos rūšių derinius arba keičiant 
pasirenkamus energijos šaltinius;
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Or. en

Pakeitimas 157
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Nuomonės projektas
24 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

24. apgailestauja dėl to, kad Komisijos 
prielaidose dėl anglies dioksido 
nutekėjimo nepakankamai atspindėtas 
papildomas poveikis elektros energijos 
kainoms; pabrėžia, kad 40 proc. ES 
elektros suvartoja pramonė, kuriai daromas 
didelis poveikis dėl bet kokio anglies 
dioksido kainų didėjimo elektros energijos 
sektoriui perleidus išlaidas;

24. pažymi, kad papildomo poveikio
elektros energijos kainoms problemos 
negalima spręsti teikiant nemokamus 
leidimus, taigi, į tai neatsižvelgta sudarant 
kriterijų sistemą  ir susijusį atitinkamų 
sektorių, kurie gali patirti anglies dioksido 
nutekėjimą, sąrašą; pabrėžia, kad 40 proc. 
ES elektros suvartoja pramonė, kuriai 
daromas didelis poveikis dėl bet kokio 
anglies dioksido kainų didėjimo elektros 
energijos sektoriui perleidus išlaidas; vis 
dėlto primena, kad valstybėms narėms 
buvo atskirai suteikta teisė panaudoti 
pajamas iš aukcionų siekiant sušvelninti 
šį poveikį daug elektros energijos 
naudojančioms pramonės šakoms teikiant 
valstybės pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 158
Matthias Groote

Nuomonės projektas
24 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

24. apgailestauja dėl to, kad Komisijos 
prielaidose dėl anglies dioksido nutekėjimo 
nepakankamai atspindėtas papildomas 
poveikis elektros energijos kainoms;
pabrėžia, kad 40 proc. ES elektros 
suvartoja pramonė, kuriai daromas didelis 
poveikis dėl bet kokio anglies dioksido 

24. apgailestauja dėl to, kad Komisijos 
prielaidose dėl anglies dioksido nutekėjimo 
nepakankamai atspindėtas papildomas 
poveikis elektros energijos kainoms; 
pabrėžia, kad 40 proc. ES elektros 
suvartoja pramonė, kuriai daromas didelis 
poveikis dėl bet kokio anglies dioksido 
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kainų didėjimo elektros energijos sektoriui 
perleidus išlaidas;

kainų didėjimo elektros energijos sektoriui 
perleidus išlaidas; vis dėlto primena, kad 
pagal pagalbos programas valstybės narės 
gali naudoti pajams iš aukcionų šiam 
poveikiui mažinti;

Or. de

Pakeitimas 159
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Nuomonės projektas
24 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24a. tačiau pabrėžia, kad Komisija be kitų 
dalykų nurodo, jog keletas pramonės šakų 
susiduria su itin didele anglies dioksido 
nutekėjimo problema; siekiant nustatyti 
šias pramonės šakas reikėtų atlikti išsamų 
sektoriaus tyrimą; ragina Komisiją kuo 
greičiau pradėti naudoti šį požiūrį, o ne 
kelis visiems sektoriams vienodus 
kiekybinius kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 160
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Nuomonės projektas
24 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24b. pabrėžia, kad nėra vieno sprendimo 
visiems pramonės sektoriams, kuriuose 
gali vykti anglies dioksido nutekėjimas, ir 
kad produktų pobūdis arba rinkos 
struktūra yra pagrindiniai kriterijai, pagal 
kuriuos galima rinktis turimas priemones 
(nemokamas leidimų suteikimas, valstybės 
pagalba arba pasienio mokesčių derinimo 
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priemonės);

Or. en

Pakeitimas 161
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
25 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

25. pažymi, kad yra labai įvairių 2020 m. 
anglies dioksido rinkos prognozių: nuo 
€55/tCO2, kaip paskaičiavo Komisija, iki 
€67/tCO2, remiantis 30 proc. mažinimo 
ES šalyse planu; todėl mano, kad 
Komisijos parengti planai, susiję su 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
vertinimu, yra palyginti optimistiniai ir 
nepatikimi.

25. pažymi, kad yra labai įvairių 2020 m. 
anglies dioksido rinkos prognozių; todėl 
būtina padvigubinti ES pastangas siekiant 
taupyti energiją;

Or. en

Pakeitimas 162
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Nuomonės projektas
25 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

25. pažymi, kad yra labai įvairių 2020 m. 
anglies dioksido rinkos prognozių: nuo 
€55/tCO2, kaip paskaičiavo Komisija, iki 
€67/tCO2, remiantis 30 proc. mažinimo ES 
šalyse planu; todėl mano, kad Komisijos 
parengti planai, susiję su anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos vertinimu, yra palyginti 
optimistiniai ir nepatikimi.

25. pažymi, kad yra labai įvairių anglies 
dioksido kainos 2020 m. anglies dioksido 
rinkoje prognozių, remiantis 30 proc. 
mažinimo ES šalyse planu; todėl ragina 
Europos Komisiją reguliariai iš naujo 
įvertinti pramonės šakų, kurios laikomos 
patirsiančiomis didelę anglies dioksido 
nutekėjimo riziką, jei ES pereis prie 30 
proc. mažinimo ES šalyse tikslo, sąrašą;

Or. en
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Pakeitimas 163
Matthias Groote

Nuomonės projektas
25 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

25. pažymi, kad yra labai įvairių 2020 m. 
anglies dioksido rinkos prognozių: nuo 
€55/tCO2, kaip paskaičiavo Komisija, iki 
€67/tCO2, remiantis 30 proc. mažinimo ES 
šalyse planu; todėl mano, kad Komisijos 
parengti planai, susiję su anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos vertinimu, yra palyginti 
optimistiniai ir nepatikimi.

25. pažymi, kad yra labai įvairių 2020 m. 
anglies dioksido rinkos prognozių: nuo 
€55/tCO2, kaip paskaičiavo Komisija, iki 
€67/tCO2, remiantis 30 proc. mažinimo ES 
šalyse planu; taigi ragina Komisiją pateikti 
naują anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
vertinimo planą;

Or. de

Pakeitimas 164
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
25 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

25. pažymi, kad yra labai įvairių 2020 m. 
anglies dioksido rinkos prognozių: nuo 
€55/tCO2, kaip paskaičiavo Komisija, iki 
€67/tCO2, remiantis 30 proc. mažinimo ES 
šalyse planu; todėl mano, kad Komisijos 
parengti planai, susiję su anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos vertinimu, yra palyginti 
optimistiniai ir nepatikimi.

25. pažymi, kad yra labai įvairių 2020 m. 
anglies dioksido rinkos prognozių: nuo 
€55/tCO2, kaip paskaičiavo Komisija, iki 
€67/tCO2, remiantis 30 proc. mažinimo ES 
šalyse planu; todėl mano, kad Komisijos 
parengti planai, susiję su anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos vertinimu, yra palyginti 
optimistiniai.

Or. en

Pakeitimas 165
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
25 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

25a. pažymi, kad perėjus prie 30 % 
sumažinimo tikslo juodųjų ir spalvotųjų 
metalų, cheminių produktų ir kitų 
energijai imlių pramonės šakų gamyba 
papildomai sumažėtų 1 %, palyginti su 
20 % tikslu.

Or. en

Pakeitimas 166
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
25 a dalis (nauja) (po antraštės) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

25a. pabrėžia, kad būtina paspartinti kovą 
su klimato kaita ir šiuo tikslu pereiti prie 
tikslo 2020 m. sumažinti išmetamo CO2 
kiekį 30 %;

Or. en

Pakeitimas 167
Yannick Jadot, Marisa Matias

Nuomonės projektas
26 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

26. mano, kad reikėtų imtis veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad dėl ES klimato 
kaitos politikos augančios darbo 
užmokesčio ir energijos sąnaudos 
nepaskatintų socialinio dempingo ir 
anglies dioksido nutekėjimo; todėl laikosi 
nuomonės, kad kitos išsivysčiusios ir 
besivystančios šalys turėtų įsipareigoti dėti 
atitinkamas arba panašias pastangas;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 168
Lena Ek ALDE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
26 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

26. mano, kad reikėtų imtis veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad dėl ES klimato 
kaitos politikos augančios darbo 
užmokesčio ir energijos sąnaudos
nepaskatintų socialinio dempingo ir 
anglies dioksido nutekėjimo; todėl laikosi 
nuomonės, kad kitos išsivysčiusios ir 
besivystančios šalys turėtų įsipareigoti dėti 
atitinkamas arba panašias pastangas;

26. mano, kad dėl ES klimato kaitos 
politikos galimi darbo užmokesčio ir 
energijos sąnaudų pokyčiai neturėtų 
skatinti socialinio dempingo ir anglies 
dioksido nutekėjimo, ir ragina Komisiją
ištirti šiuos pavojus; dėl šios priežasties 
taip pat ragina kitas išsivysčiusias ir 
besivystančias šalis įsipareigoti dėti 
atitinkamas arba panašias pastangas;

Or. en

Pakeitimas 169
Matthias Groote

Nuomonės projektas
26 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

26a. ragina Komisija imtis priemonių ir 
įvykdyti darbo rinkos reikalavimus, 
kuriuos lemia perėjimas prie mažai 
anglies dioksido išskiriančios 
ekonomikos, tačiau, kita vertus, ragina 
pradėti restruktūrizacijos priemones, 
taikomas darbuotojams, kurių atsiras 
naujuose sektoriuose;

Or. de
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Pakeitimas 170
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
26 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

26a. mano, kad reikėtų efektyviau naudoti 
sanglaudos fondus siekiant skatinti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių, 
energijos naudojimo efektyvumą ir mažai 
anglies dioksido išskiriančias 
technologijas;

Or. lt

Pakeitimas 171
Gaston Franco

Nuomonės projektas
27 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

27. pabrėžia, kad dėl augančių anglies 
dioksido kainų toliau didės elektros kaina;
pažymi, kad anglies dioksido kainai 
padidėjus 1 euru, visuomenei susidaro 
daugiau negu 2 mlrd. eurų papildomų 
išlaidų, susijusių su mokesčiais už elektrą, 
iš jų 40 proc. tenka pramonei; ragina 
Komisiją nedelsiant parengti gaires dėl 
elektros išlaidų kompensacijos;

27. pabrėžia, kad dėl augančių anglies 
dioksido kainų toliau didės elektros kaina; 
pažymi, kad anglies dioksido kainai 
padidėjus 1 euru, visuomenei susidaro 
daugiau negu 2 mlrd. eurų papildomų 
išlaidų, susijusių su mokesčiais už elektrą, 
iš jų 40 proc. tenka pramonei; ragina 
Komisiją konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis, siekiant 
pateikti tinkamus sprendimus ir išvengti 
konkurencijos iškraipymo; 

Or. fr

Pakeitimas 172
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
27 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

27. pabrėžia, kad dėl augančių anglies 
dioksido kainų toliau didės elektros kaina; 
pažymi, kad anglies dioksido kainai 
padidėjus 1 euru, visuomenei susidaro 
daugiau negu 2 mlrd. eurų papildomų 
išlaidų, susijusių su mokesčiais už elektrą, 
iš jų 40 proc. tenka pramonei; ragina 
Komisiją nedelsiant parengti gaires dėl 
elektros išlaidų kompensacijos;

27. pabrėžia, kad dėl augančių anglies 
dioksido kainų toliau didės elektros kaina, 
kuri jau auga dėl to, kad subsidijos, 
skiriamos elektros energijos gamybai iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, labai 
brangios; pažymi, kad anglies dioksido 
kainai padidėjus 1 euru, visuomenei 
susidaro daugiau negu 2 mlrd. eurų 
papildomų išlaidų, susijusių su mokesčiais 
už elektrą, iš jų 40 proc. tenka pramonei; 
ragina Komisiją nedelsiant parengti gaires 
dėl elektros išlaidų kompensacijos;

Or. el

Pakeitimas 173
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Nuomonės projektas
27 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

27. pabrėžia, kad dėl augančių anglies 
dioksido kainų toliau didės elektros kaina;
pažymi, kad anglies dioksido kainai 
padidėjus 1 euru, visuomenei susidaro
daugiau negu 2 mlrd. eurų papildomų 
išlaidų, susijusių su mokesčiais už elektrą, 
iš jų 40 proc. tenka pramonei; ragina 
Komisiją nedelsiant parengti gaires dėl 
elektros išlaidų kompensacijos;

27. pabrėžia, kad dėl augančių anglies 
dioksido kainų toliau didės elektros kaina; 
pažymi, kad anglies dioksido kainai 
padidėjus 1 euru, į valstybių narių 
biudžetą vartotojai turi pervesti daugiau 
negu 2 mlrd. eurų, iš jų 40 proc. tenka 
pramonei; ragina Komisiją nedelsiant 
parengti gaires dėl elektros išlaidų 
kompensacijos;

Or. en

Pakeitimas 174
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
27 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

27a. pabrėžia, kad pagal Tarptautinės 
energetikos agentūros 2010 m. pasaulio 
energetikos perspektyvas 2° C tikslą 
galima pasiekti tik jei dabartiniai 
įsipareigojimai bus energingai 
įgyvendinami laikotarpiu iki 2020 m. ir po 
to bus imamasi ryžtingesnių veiksmų; 
taigi ragina Komisiją ir (Europos Vadovų) 
Tarybą siekti kuo greičiau ir suderintai
tarptautiniu mastu įgyvendinti subsidijų 
iškastiniam kurui panaikinimą, dėl kurio 
susitarė Didysis dvidešimtukas (G-20), ir 
pateikti atitinkamus ES lygmens 
pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 175
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
27 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

27b. atsižvelgdamas į tai primena 
Komisijos komunikatą dėl strategijos „ES 
2020“, kuriame raginama perkelti darbo 
jėgos mokesčių naštą energijai; 
džiaugiasi, kad paskelbtas metinio augimo 
tyrimas, kuriuo siekiama pritaikyti 
Europos energijos apmokestinimo 
sistemą, kad ji atitiktų ES energetikos ir 
klimato kaitos tikslus; 

Or. en
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Pakeitimas 176
Lena Ek ALDE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
28 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

28. išreiškia susirūpinimą, kad iš esmės dėl 
importo iš šalių, kuriose CO2 apribojimai 
yra ne tokie griežti, 1990–2006 m. ES 
47 proc. padidėjo su vartojimu susijęs 
išmetamas CO2 kiekis; prašo Komisijos 
įvertinti, ar ši tendencija toliau pastebima 
taikant apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą ir ar ji gali sustiprėti 
trečiuoju įgyvendinimo etapu 
(20/30 proc.); laikosi nuomonės, kad 
numačius sąžiningas ir PPO taisykles 
atitinkančias priemones, skirtas kovoti su 
tokiomis anglies vartojimo tendencijomis, 
ES prekybos partneriai būtų skatinami 
prisijungti prie tarptautinio susitarimo;

28. išreiškia susirūpinimą, kad iš esmės dėl 
importo iš šalių, kuriose CO2 apribojimai 
yra ne tokie griežti, 1990–2006 m. ES 
47 proc. padidėjo su vartojimu susijęs 
išmetamas CO2 kiekis; vis dėlto pažymi, 
kad tai nepriklauso nuo su klimatu 
susijusios ES politikos iš esmės, ir nuo ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos – konkrečiai;

Or. en

Pakeitimas 177
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Nuomonės projektas
28 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

28. išreiškia susirūpinimą, kad iš esmės dėl 
importo iš šalių, kuriose CO2 apribojimai 
yra ne tokie griežti, 1990–2006 m. ES 
47 proc. padidėjo su vartojimu susijęs 
išmetamas CO2 kiekis; prašo Komisijos 
įvertinti, ar ši tendencija toliau pastebima 
taikant apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą ir ar ji gali sustiprėti 
trečiuoju įgyvendinimo etapu 
(20/30 proc.); laikosi nuomonės, kad 
numačius sąžiningas ir PPO taisykles 
atitinkančias priemones, skirtas kovoti su 

28. išreiškia susirūpinimą, kad iš esmės dėl 
importo 1990–2006 m. ES 47 proc. 
padidėjo su vartojimu susijęs išmetamas 
CO2 kiekis, tačiau tai nepriklauso nuo su 
klimatu susijusios ES politikos iš esmės, ir 
nuo ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos – konkrečiai; laikosi 
nuomonės, kad ES turėtų imtis priemonių, 
skirtų kovoti su tokiomis anglies dioksido
vartojimo tendencijomis, ir spręsti anglies 
dioksido, susijusio su importu, problemą, 
su sąlyga, kad šios priemonės yra 
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tokiomis anglies vartojimo tendencijomis, 
ES prekybos partneriai būtų skatinami 
prisijungti prie tarptautinio susitarimo;

sąžiningos ir atitinka PPO taisykles;
primena pasiūlymus, kuriuos Europos 
Parlamentas pateikė savo 2010 m. 
lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl 
tarptautinės prekybos politikos 
atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus 
(2010/2105(INI)), ir mano, kad šie 
pasiūlymai padės paskatinti ES prekybos 
partnerius prisijungti prie tarptautinio 
susitarimo;

Or. en

Pakeitimas 178
Adam Gierek

Nuomonės projektas
28 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

28. išreiškia susirūpinimą, kad iš esmės dėl 
importo iš šalių, kuriose CO2 apribojimai 
yra ne tokie griežti, 1990–2006 m. ES 
47 proc. padidėjo su vartojimu susijęs 
išmetamas CO2 kiekis; prašo Komisijos 
įvertinti, ar ši tendencija toliau pastebima 
taikant apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą ir ar ji gali sustiprėti trečiuoju 
įgyvendinimo etapu (20/30 proc.); laikosi 
nuomonės, kad numačius sąžiningas ir 
PPO taisykles atitinkančias priemones, 
skirtas kovoti su tokiomis anglies 
vartojimo tendencijomis, ES prekybos 
partneriai būtų skatinami prisijungti prie 
tarptautinio susitarimo;

28. išreiškia susirūpinimą, kad iš esmės dėl 
importo iš šalių, kuriose CO2 apribojimai 
yra ne tokie griežti, 1990–2006 m. ES 
47 proc. padidėjo su vartojimu susijęs 
išmetamas CO2 kiekis; prašo Komisijos 
įvertinti, ar ši tendencija toliau pastebima 
taikant apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą ir ar ji gali sustiprėti trečiuoju 
įgyvendinimo etapu (20/30 proc.); laikosi 
nuomonės, kad numačius sąžiningos 
konkurencijos ir PPO taisykles 
atitinkančias priemones, skirtas kovoti su 
tendencijomis naudoti energiją, gautą iš 
daug anglies dioksido išskiriančio 
iškastinio kuro, ES prekybos partneriai 
būtų skatinami prisijungti prie tarptautinio 
susitarimo mažinti CO2 poveikį 
pasauliniam atšilimui;

Or. pl
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Pakeitimas 179
Edit Herczog

Nuomonės projektas
29 dalies 1 a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

skatina mažųjų ir vidutinių įmonių 
raštingumo didinimą anglies dioksido 
mažo kiekio išskyrimo klausimais ir jų 
įgūdžių energetikos srityje tobulinimą;

Or. en

Pakeitimas 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
29 dalies 2 a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

tiria didesnio ES išlakų mažinimo tikslo 
poveikį valstybių narių lygmeniu, kaip 
nurodyta  Aplinkos Tarybos 2011 m. kovo 
14 d. išvadose;

Or. en

Pakeitimas 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
29 dalies 4 punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

skatinti veiksmingą struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų panaudojimą 
valstybėse narėse, ypač rengiant energijos 
vartojimo efektyvumo priemones;

skatinti veiksmingą struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų panaudojimą 
valstybėse narėse, ypač rengiant energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, kartu 
prisimenant, kad šie fondai visų pirma 
turi tarnauti tikslui sumažinti 
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ekonominius ir socialinius skirtumus ES;

Or. en

Pakeitimas 182
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
29 dalies 4 punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

skatinti veiksmingą struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų panaudojimą 
valstybėse narėse, ypač rengiant energijos 
vartojimo efektyvumo priemones;

skatinti veiksmingą struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų panaudojimą 
valstybėse narėse, ypač rengiant energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, taip pat 
siūlo taikyti regioninį požiūrį siekiant 
patobulinti nekokybiškas energiją 
efektyviai naudojančias infrastruktūras 
kai kuriose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 183
Anni Podimata

Nuomonės projektas
29 dalies 5 a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

tęsti energijos apmokestinimo direktyvos 
išsamią peržiūrą siekiant, kad CO2 
išlakos ir šilumingumas būtų pagrindiniai 
energetikos produktų apmokestinimo 
kriterijai; 

Or. en



AM\860842LT.doc 97/99 PE460.884v01-00

LT

Pakeitimas 184
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Nuomonės projektas
29 dalies 6 punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

skirti papildomų lėšų Vidurio ir Rytų 
Europos valstybėms narėms, kad jos 
plėtotų priemones apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemai 
nepriklausančiuose sektoriuose (pastatai, 
transportas, žemės ūkis);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 185
Markus Pieper

Nuomonės projektas
29 dalies 6 punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

skirti papildomų lėšų Vidurio ir Rytų 
Europos valstybėms narėms, kad jos
plėtotų priemones apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemai 
nepriklausančiuose sektoriuose (pastatai, 
transportas, žemės ūkis);

skirti papildomų lėšų silpnesniems ir 
nepalankioje padėtyje esantiems 
regionams, kad jie plėtotų priemones 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemai nepriklausančiuose sektoriuose 
(pastatai, transportas, žemės ūkis);

Or. de

Pakeitimas 186
Adam Gierek

Nuomonės projektas
29 dalies 7 punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aštuntojoje mokslinių tyrimų bendrojoje 
programoje suteikti prioritetinę reikšmę 

Aštuntojoje mokslinių tyrimų bendrojoje 
programoje suteikti prioritetinę reikšmę 
klimato kaitos priežasčių ir prisitaikymo 
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klimato kaitos ir energetikos klausimams. prie šios kaitos moksliniams tyrimas, taip 
pat veiksmingų pirminių energijos 
šaltinių ir šios energijos perdirbimo bei  
panaudojimo mechaniniam darbui atlikti 
moksliniams tyrimams.

Or. pl

Pakeitimas 187
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
29 dalies 7 punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aštuntojoje mokslinių tyrimų bendrojoje 
programoje suteikti prioritetinę reikšmę 
klimato kaitos ir energetikos klausimams.

Aštuntojoje mokslinių tyrimų bendrojoje 
programoje suteikti prioritetinę reikšmę 
klimato kaitos ir energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių bei energijos 
naudojimo efektyvumo klausimams.

Or. en

Pakeitimas 188
Lena Ek ALDE frakcijos vardu
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
29 dalies 7 a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ištirti galimą neigiamą poveikį ekologiškų 
darbo vietų nutekėjimo, taip pat 
investicijų ir konkurencingumo 
ekologiškuose sektoriuose sumažėjimo  
aspektais, jei ES nuspręstų iki 2020 m. iš
esmės nedidinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslo 
virš 20 %.

Or. en
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