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Pakeitimas 1
Anni Podimata

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Europos semestro 
procesą, kurio tikslas – užtikrinti 
griežtesnį ekonominį valdymą; yra 
įsitikinęs, kad norint sėkmingai vykdyti 
strategiją „ES 2020“ ir ES ir valstybių 
narių lygmeniu įgyvendinti pagal ją 
numatytus prioritetus būtina prisiimti 
svarbius, suderintus ir tinkamus finansinius 
įsipareigojimus ir kad bet koks susijusių 
ES biudžeto asignavimų apribojimas būtų 
nepalankus šiai strategijai vykdyti;

1. mano, kad Europos semestro procesas 
turėtų tapti tvirta ekonomikos stiprinimo 
ir mokesčių koordinavimo priemone, kuri 
turėtų apimti ne tik valstybių narių 
fiskalinių programų priežiūrą, bet ir 
turėtų padėti įvertinti nacionalinių 
biudžetų priderinimą prie strategijos 
„Europa 2020“ įsipareigojimų ir tikslų;
yra įsitikinęs, kad norint sėkmingai vykdyti 
strategiją „ES 2020“ ir ES ir valstybių 
narių lygmeniu įgyvendinti pagal ją 
numatytus prioritetus būtina prisiimti 
svarbius, suderintus ir tinkamus finansinius 
įsipareigojimus ir kad bet koks susijusių 
ES biudžeto asignavimų apribojimas būtų 
nepalankus šiai strategijai vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 2
Fiona Hall, Lena Ek

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Europos semestro 
procesą, kurio tikslas – užtikrinti griežtesnį 
ekonominį valdymą; yra įsitikinęs, kad 
norint sėkmingai vykdyti strategiją 
„ES 2020“ ir ES ir valstybių narių 
lygmeniu įgyvendinti pagal ją numatytus 
prioritetus būtina prisiimti svarbius, 
suderintus ir tinkamus finansinius 
įsipareigojimus ir kad bet koks susijusių 

1. palankiai vertina Europos semestro 
procesą, kurio tikslas – užtikrinti griežtesnį 
ekonominį valdymą; yra įsitikinęs, kad 
norint sėkmingai vykdyti strategiją 
„ES 2020“ ir ES ir valstybių narių 
lygmeniu įgyvendinti pagal ją numatytus 
prioritetus būtina prisiimti svarbius, 
suderintus, skaidrius ir tinkamus 
finansinius įsipareigojimus ir kad bet koks 
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ES biudžeto asignavimų apribojimas būtų 
nepalankus šiai strategijai vykdyti;

susijusių ES biudžeto asignavimų 
apribojimas būtų nepalankus šiai strategijai 
vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 3
Edit Herczog

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad siekiant pagreitinti 
sparčiojo interneto diegimą ir siekiant, 
kad namų ūkiai ir įmonės naudotųsi 
bendros skaitmeninės rinkos privalumais 
pagal strategijos „Europa 2020“ 
skaitmeninės darbotvarkės pavyzdinę 
iniciatyvą, reikėtų pasitelkiant geresnį 
planavimą nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis geriau koordinuoti 
investicijas į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą ir infrastruktūros 
programas, taip pat pabrėžia, kad ES 
turėtų palaikyti glaudesnį ryšį su 
regionais siekdama padėti jiems 
panaudoti šiems tikslams skiriamas 
struktūrinių ir kaimo plėtros fondų lėšas;

Or. en

Pakeitimas 4
Algirdas Saudargas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pritaria Komisijos tikslams, 
taikomiems 2012 m. biudžeto projektui 
pagal strategiją „Europa 2020“; vis dėlto 
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apgailestauja, kad kai kuriems 
pripažintiems ES prioritetams, ypač 
energetikos politikai, skiriamas 
nepakankamas finansavimas;

Or. en

Pakeitimas 5
Fiona Hall, Lena Ek

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
esamos finansavimo lėšos neatitinka ES 
biudžeto politinių prioritetų, ypač 
energetikos politikos, kuriai skiriama tik 
0,5 proc. ES biudžeto lėšų;

Or. en

Pakeitimas 6
Edit Herczog

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad svarbi Rizikos 
pasidalijimo finansinė priemonė pagal 7-
ąją bendrąją programą ir taip pat svarbi 
Verslininkystės ir inovacijų programa 
pagal Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrąją programą, kurios yra Europos 
inovacinių finansinių priemonių, 
sutelkiančių ES biudžeto lėšas ir EIB 
finansinius išteklius, pavyzdžiai teikiant 
paramą verslo plėtrai ir siekiant 
strategijos „Europa 2020“ skaitmeninės 
darbotvarkės pavyzdinės iniciatyvos 
tikslų; ragina Komisiją stiprinti šias 
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priemones mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
energetikos srityse;

Or. en

Pakeitimas 7
Algirdas Saudargas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti 
pagal strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
saugojimo technologijomis, išteklių 
veiksmingumu ir ekologiškomis 
technologijomis; ragina ne tik didinti 
biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
programas pradėti taikyti įvairesnius
tvarumo kriterijus;

2. primena, kad norint siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų itin 
svarbios ilgalaikės investicijos į 
mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir 
naujovių diegimą; taigi pabrėžia poreikį 
gerinti mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir naujovių diegimo sąlygas; mano, 
kad ES turėtų sutelkti finansavimą į sritis, 
skatinančias mūsų ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą, pvz., skirti lėšas 
inovacijoms, moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai; yra įsitikinęs, kad 
klestintys moksliniai tyrimai, inovacijos ir 
vystymasis turi taip pat padėti spręsti 
pagrindines mūsų laikų socialines 
problemas; pritaria Komisijos pasiūlymui 
padidinti ES mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir naujovių
programoms skiriamas biudžeto lėšas;
pabrėžia, kad prieš pradedant taikyti 
tvarumo kriterijus reikia atlikti išsamų 
projektų atrankos procedūros tyrimą;

Or. en

Pakeitimas 8
Edit Herczog

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
saugojimo technologijomis, išteklių 
veiksmingumu ir ekologiškomis 
technologijomis; ragina ne tik didinti 
biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
programas pradėti taikyti įvairesnius 
tvarumo kriterijus;

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
saugojimo technologijomis, išteklių 
veiksmingumu ir ekologiškomis 
technologijomis; ragina ne tik didinti 
biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
programas pradėti taikyti įvairesnius 
tvarumo kriterijus; pabrėžia, kad, nors 
finansinėje programoje Transeuropinių 
energetikos tinklų programai numatyta 
žymiai daugiau 2007–2013 m. biudžeto 
lėšų negu pradiniame finansiniame 
pakete, planuota 22 mln. eurų suma vis 
dar yra labai maža, palyginti su 
problemomis ir su Transeuropinių 
transporto tinklų programa;

Or. en

Pakeitimas 9
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
saugojimo technologijomis, išteklių 
veiksmingumu ir ekologiškomis 
technologijomis; ragina ne tik didinti 
biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
saugojimo technologijomis, išteklių 
veiksmingumu ir ekologiškomis 
technologijomis; ragina ne tik didinti 
biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
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programas pradėti taikyti įvairesnius 
tvarumo kriterijus;

programas pradėti taikyti įvairesnius 
tvarumo kriterijus laikantis ES energetikos 
ir klimato tikslų ir atitinkamai palaipsniui 
mažinti subsidijas iškastiniam kurui ir 
pasenusioms technologijoms;

Or. en

Pakeitimas 10
Fiona Hall, Lena Ek

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
saugojimo technologijomis, išteklių 
veiksmingumu ir ekologiškomis 
technologijomis; ragina ne tik didinti
biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
programas pradėti taikyti įvairesnius 
tvarumo kriterijus;

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
vartojimo efektyvumo ir saugojimo 
technologijomis, išteklių veiksmingumu ir 
ekologiškomis technologijomis; ragina ne 
tik perskirstyti biudžetą, bet ir vykdant ES 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
naujovių programas pradėti taikyti 
įvairesnius tvarumo kriterijus; ypač ragina 
įgyvendinti Europos strateginį energetikos 
technologijų planą, kaip raginama 2011 
m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvadose;

Or. en

Pakeitimas 11
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
saugojimo technologijomis, išteklių 
veiksmingumu ir ekologiškomis 
technologijomis; ragina ne tik didinti 
biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
programas pradėti taikyti įvairesnius 
tvarumo kriterijus;

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
saugojimo technologijomis ir išteklių 
veiksmingumu; ragina ne tik didinti 
biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
programas daugiau dėmesio skirti tvariai 
energijai;

Or. en

Pakeitimas 12
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
tvarios energetikos prioritetais, energijos 
saugojimo technologijomis, išteklių 
veiksmingumu ir ekologiškomis 
technologijomis; ragina ne tik didinti 
biudžetą, bet ir vykdant ES mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
programas pradėti taikyti įvairesnius 
tvarumo kriterijus;

2. pažymi, kad norint pažangiai siekti pagal 
strategiją „ES 2020“ numatytų tikslų 
gyvybiškai svarbu gerinti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
diegimo sąlygas, ypač kai jos susijusios su 
atsinaujinančios ir tvarios energetikos 
prioritetais, energijos saugojimo 
technologijomis, išteklių veiksmingumu ir 
ekologiškomis technologijomis; ragina ne 
tik didinti biudžetą, bet ir vykdant ES 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
naujovių programas pradėti taikyti 
įvairesnius tvarumo kriterijus;

Or. lt
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Pakeitimas 13
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad ES ir 
valstybės narės nepakankamai investavo į 
priemones, taikomas siekiant mažinti 
išmetamo CO2  kiekį ar didinant 
veiksmingą energijos vartojimą statybos 
ar transporto sektoriuose; ragina 
Komisiją bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis imtis priemonių 
siekiant didinti pastatų ir centralizuotų 
miesto šildymo ir vėsinimo tinklų 
energijos vartojimo efektyvumą bei 
2012 m. skirti didesnį finansavimą, taip 
pat primena daugiametės finansinės 
programos persvarstymo aplinkybes;  

Or. ro

Pakeitimas 14
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. labai apgailestauja, kad siūlomos 2012 
m. biudžeto lėšos, skiriamos energetikos 
politikos sričiai, šiuo metu mažėja ir kad 
parama tvarios energetikos prioritetams 
vis dar sudaro labai mažą mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
programų dalį (mažiausią Septintosios 
bendrosios programos Bendradarbiavimo 
skirsnio dalį, palyginti su visomis kitomis 
politikos sritimis);

Or. en
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Pakeitimas 15
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
siekiant sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
transporto sektoriuje pirmenybę skirti 
pažangiojo elektros tinklo plėtrai visos 
Europos lygmeniu, kuriam galėtų būti 
tiekiama vietos ir regioniniu lygmenimis 
iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminta 
energija ir kuris galėtų padėti plėtoti 
elektrinių automobilių naudojimui 
reikalingas infrastruktūras;

Or. ro

Pakeitimas 16
Fiona Hall, Lena Ek

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. apgailestauja, kad siūloma 
Septintosios bendrosios programos lėšas 
perskirstyti projektui ITER; primena, kad 
norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ 
tikslų būtina didžiausią dėmesį skirti 
technologijoms, kurias numatoma turėti 
ateityje, arba jau dabar turimoms 
technologijoms, o ne ilgesnio laikotarpio 
projektams kaip, pvz., ITER;

Or. en
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Pakeitimas 17
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia programos „Erasmus“, 
skirtos jauniems verslininkams, svarbą ir 
ragina Komisiją užtikrinti, kad šiai 
programai 2012 m. būtų skiriamas 
tinkamas finansavimas siekiant dukart 
padidinti paramos gavėjų skaičių;

Or. ro

Pakeitimas 18
Algirdas Saudargas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. apgailestauja, kad 2012 m. biudžete 
nenumatyta tiesiogiai iš esamos biudžeto 
eilutės skirti finansinių lėšų Europos 
strateginio energetikos technologijų plano 
technologijoms;

Or. en

Pakeitimas 19
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis užtikrinti 
finansavimą tų projektų, kuriuos vykdant 
padedama siekti skaitmeninėje 
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darbotvarkėje numatyto tikslo iki 2013 m. 
pasiekti 100 proc. plačiajuosčio ryšio 
aprėptį;

Or. ro

Pakeitimas 20
Fiona Hall

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. apgailestauja, kad biudžeto projekte 
siūloma 12,5 proc. sumažinti jau ir taip 
nedidelį transeuropiniams energetikos
tinklams skiriamą finansavimą, ir ragina 
šiai svarbiai ES programai skirti 
papildomų lėšų;

Or. en

Pakeitimas 21
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją 2012 m. užtikrinti 
pakankamą finansavimą taikomiesiems 
moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai atsižvelgiant į konkrečias GNSS 
paslaugas ir taikomąsias programas;

Or. ro

Pakeitimas 22
Reinhard Bütikofer
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina toliau įgyvendinti Smulkiojo 
verslo aktą ir imtis su MVĮ susijusios 
politikos veiksmų, įskaitant prieigos 
gerinimo ir specifinių programų vystymo 
priemones bei naujoviškus finansų 
mechanizmus; ragina atnaujinti 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją 
programą – pavyzdinę MVĮ programą;

4. ragina toliau įgyvendinti Smulkiojo 
verslo aktą ir imtis su MVĮ susijusios 
politikos veiksmų, įskaitant prieigos 
gerinimo ir specifinių programų vystymo 
priemones bei naujoviškus finansų 
mechanizmus; ragina iš esmės atnaujinti 
specialiąsias programas pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją 
programą – pavyzdinę MVĮ programą, taip 
pat ragina visapusiškai remti už jos 
įgyvendinimą atsakingą vykdomąją 
agentūrą (Konkurencingumo ir inovacijų 
vykdomoji įstaiga, angl. EACI);

Or. en

Pakeitimas 23
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina toliau įgyvendinti Smulkiojo 
verslo aktą ir imtis su MVĮ susijusios 
politikos veiksmų, įskaitant prieigos 
gerinimo ir specifinių programų vystymo 
priemones bei naujoviškus finansų 
mechanizmus; ragina atnaujinti 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją 
programą – pavyzdinę MVĮ programą;

4. ragina pilnai įgyvendinti Smulkiojo 
verslo aktą ir imtis su MVĮ susijusios 
politikos veiksmų, įskaitant prieigos prie 
finansavimo gerinimą, didesnį dalyvavimą 
viešuosiuose pirkimuose ,specifinių 
programų vystymo priemones bei 
naujoviškus finansų mechanizmus; ragina 
atnaujinti Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrąją programą – pavyzdinę MVĮ 
programą;

Or. lt

Pakeitimas 24
Anni Podimata
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pritaria idėjai išleisti Europos projektų 
obligacijas, kad būtų finansuoti dideli 
Europos infrastruktūros poreikiai ir 
struktūriniai projektai vykdant ES 
2020 m. darbotvarkę ir įgyvendinant 
numatomas naujas ES strategijas, pvz., 
naująją strategiją dėl energetikos 
infrastruktūros plėtros, taip pat kitus 
didelės apimties projektus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 
Europos projektų obligacijos sistema būtų 
įdiegta kuo greičiau, iki 2014 m., kaip 
numatyta Komisijos susijusiame 
konsultaciniame dokumente;

Or. en

Pakeitimas 25
Edit Herczog

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad investicijos į Europos 
energetikos infrastruktūrą geriausiai 
padeda siekti strategijoje „Europa 2020“ 
numatytos Tausiai išteklius naudojančios 
Europos pavyzdinės iniciatyvos tikslų ir 
kad Europos strateginis energetikos 
technologijų planas yra ES energetikos ir 
klimato politikos technologinis ramstis;
taigi ragina nedelsiant vykdyti šios rūšies 
inovacinių ir tvarių energetikos 
technologijų plėtros ilgalaikį 
finansavimą;

Or. en
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Pakeitimas 26
Anni Podimata

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. yra įsitikinęs, kad sąnaudų požiūriu visai 
Europos ekonomikai būtų naudingi aiškūs 
tvarios energetikos politikos, energijos 
veiksmingumo ir išteklių veiksmingumo 
politikos tikslai; ragina ES ir valstybes 
nares skirti viešųjų ir privačių lėšų 
investicijoms į šiuos prioritetinius sektorius 
užtikrinti;

5. yra įsitikinęs, kad sąnaudų požiūriu visai 
Europos ekonomikai būtų naudingi aiškūs 
tvarios energetikos politikos, energijos 
veiksmingumo ir išteklių veiksmingumo 
politikos tikslai; ragina ES ir valstybes 
nares skirti viešųjų ir privačių lėšų 
investicijoms į šiuos prioritetinius sektorius 
užtikrinti; taigi pritaria Energetikos 
apmokestinimo direktyvos persvarstymui, 
kuris gali padėti gauti didelių papildomų 
pajamų ir teikti didelių paskatų pereiti 
prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

Or. en

Pakeitimas 27
Algirdas Saudargas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. yra įsitikinęs, kad sąnaudų požiūriu visai 
Europos ekonomikai būtų naudingi aiškūs 
tvarios energetikos politikos, energijos 
veiksmingumo ir išteklių veiksmingumo 
politikos tikslai; ragina ES ir valstybes 
nares skirti viešųjų ir privačių lėšų 
investicijoms į šiuos prioritetinius sektorius 
užtikrinti;

5. yra įsitikinęs, kad sąnaudų požiūriu visai 
Europos ekonomikai būtų naudingi aiškūs 
tvarios energetikos politikos, energijos 
veiksmingumo ir išteklių veiksmingumo 
politikos tikslai ir pakankamas 
finansavimas; ragina ES ir valstybes nares 
skirti viešųjų ir privačių lėšų investicijoms 
į šiuos prioritetinius sektorius užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 28
Fiona Hall, Lena Ek
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. yra įsitikinęs, kad sąnaudų požiūriu visai 
Europos ekonomikai būtų naudingi aiškūs 
tvarios energetikos politikos, energijos 
veiksmingumo ir išteklių veiksmingumo 
politikos tikslai; ragina ES ir valstybes 
nares skirti viešųjų ir privačių lėšų 
investicijoms į šiuos prioritetinius sektorius 
užtikrinti;

5. yra įsitikinęs, kad sąnaudų požiūriu visai 
Europos ekonomikai būtų naudingi aiškūs 
ir ryžtingi tvarios energetikos politikos, 
energijos veiksmingumo ir išteklių 
veiksmingumo politikos tikslai; ragina ES 
ir valstybes nares skirti viešųjų ir privačių 
lėšų investicijoms į šiuos prioritetinius 
sektorius užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 29
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pritaria siūlomam Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūros (angl. ACER) biudžeto 
padidinimui atsižvelgiant į Reglamento 
dėl energijos rinkos vientisumo ir 
skaidrumo priėmimą ir į apskritai šios 
agentūros gausėjančias užduotis; vis dėlto 
nesutinka, kad agentūros biudžetas būtų 
didinamas perskirstant transeuropiniam 
energetikos tinklui ir programai „Pažangi 
energetika Europai“ skirtas lėšas, ir 
ragina daugiau biudžeto lėšų skirti ES 
energetikos infrastruktūros tinklų ir 
technologijos, ypač pažangiųjų tinklų ir 
Europos bendrojo tinklo, plėtrai;

Or. en

Pakeitimas 30
Edit Herczog
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad finansinėje programoje 
EURATOM 2012 m. numatytos sumos yra 
labai orientacinio pobūdžio; taigi 
pabrėžia, kad ES lėšos, skiriamos 
branduolinės saugos ir saugumo 
projektams, turi būti tokios, kad jų 
pakaktų testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis išlaidoms visuose ES 
branduoliniuose įrenginiuose padengti;

Or. en

Pakeitimas 31
Algirdas Saudargas

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena integruotos ES energetikos 
struktūros svarbą energetiniam saugumui 
ir bendrajai ES energetikos rinkai;
pabrėžia, kad biudžeto projekte reikia ne 
sumažinti, o padidinti jau ir taip mažas 
transeuropiniam energetikos tinklui 
(TEN-E ) skiriamas lėšas;

Or. en

Pakeitimas 32
Edit Herczog

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad prieš skiriant bet kokį 6. pabrėžia, kad kritiniu atveju priimami 
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papildomą finansavimą turi būti 
užtikrintas tinkamas valdymas, tikslus 
planavimas, patikimas finansų valdymas, 
aiškios ES dalyvavimo ribos ir atskira 
biudžeto eilutė didelio masto projektams 
įgyvendinti; pabrėžia, kad ES 
finansavimas šiems projektams neturėtų 
būti užtikrinamas perskiriant kitoms ES 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
programoms skirtas lėšas ir kad galimas 
papildomas išlaidas turi padengti 
valstybės narės arba privačios 
suinteresuotosios šalys; kai tai susiję su 
projektu „Galileo“, pažymi, kad prie 
išlaidų dengimo turėtų prisidėti viešosios 
reguliuojamos paslaugos ir komercinės 
paslaugos naudotojai.

sprendimai gali sukliudyti sėkmingai 
įgyvendinti strateginius didelės apimties
ES projektus ir sumažinti su jais susijusią 
papildomą naudą ir politinį impulsą;
vietoje to reikia rasti ilgalaikius su 
biudžetu susijusius sprendimus ir tvarius
finansavimo sprendimus, dėl kurių 
nesumažėtų kitose srityse moksliniams 
tyrimams skiriamas finansavimas ir kurie 
sudarytų sąlygas teikti finansavimą ES 
lygmeniu, atitinkantį techninius šių 
programų poreikius ir vykdomą pagal tokį 
tvarkaraštį, kuris užtikrintų jų 
įgyvendinamumą;

Or. en

Pakeitimas 33
Algirdas Saudargas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad prieš skiriant bet kokį 
papildomą finansavimą turi būti užtikrintas 
tinkamas valdymas, tikslus planavimas, 
patikimas finansų valdymas, aiškios ES 
dalyvavimo ribos ir atskira biudžeto eilutė
didelio masto projektams įgyvendinti;
pabrėžia, kad ES finansavimas šiems 
projektams neturėtų būti užtikrinamas 
perskiriant kitoms ES mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros programoms skirtas 
lėšas ir kad galimas papildomas išlaidas 
turi padengti valstybės narės arba 
privačios suinteresuotosios šalys; kai tai 
susiję su projektu „Galileo“, pažymi, kad 
prie išlaidų dengimo turėtų prisidėti 
viešosios reguliuojamos paslaugos ir 
komercinės paslaugos naudotojai.

6. pabrėžia, kad prieš skiriant bet kokį 
papildomą finansavimą įgyvendinant 
didelio masto projektus turi būti užtikrintas 
tinkamas valdymas, tikslus planavimas, 
patikimas finansų valdymas, aiškios ES 
dalyvavimo ribos; pabrėžia, kad ES 
finansavimas šiems projektams neturėtų 
būti užtikrinamas perskiriant kitoms ES 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
programoms skirtas lėšas ir kad galimos 
papildomos išlaidos turi būti visapusiškai 
pagrįstos;
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Or. en

Pakeitimas 34
Norbert Glante

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad prieš skiriant bet kokį 
papildomą finansavimą turi būti užtikrintas 
tinkamas valdymas, tikslus planavimas, 
patikimas finansų valdymas, aiškios ES 
dalyvavimo ribos ir atskira biudžeto eilutė 
didelio masto projektams įgyvendinti;
pabrėžia, kad ES finansavimas šiems 
projektams neturėtų būti užtikrinamas 
perskiriant kitoms ES mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros programoms skirtas 
lėšas ir kad galimas papildomas išlaidas 
turi padengti valstybės narės arba privačios 
suinteresuotosios šalys; kai tai susiję su 
projektu „Galileo“, pažymi, kad prie 
išlaidų dengimo turėtų prisidėti viešosios 
reguliuojamos paslaugos ir komercinės 
paslaugos naudotojai.

6. pabrėžia, kad prieš skiriant bet kokį 
papildomą finansavimą turi būti užtikrintas 
tinkamas valdymas, tikslus planavimas, 
patikimas finansų valdymas, aiškios ES 
dalyvavimo ribos ir atskira biudžeto eilutė 
didelio masto projektams įgyvendinti;
pabrėžia, kad ES finansavimas šiems 
projektams neturėtų būti užtikrinamas 
perskiriant kitoms ES mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros programoms skirtas 
lėšas ir kad galimas papildomas išlaidas 
turi padengti valstybės narės arba privačios 
suinteresuotosios šalys; ragina Komisiją 
projekto „Galileo“ atveju išnagrinėti, kiek 
būsimos pajamos, gausimos iš viešosios 
reguliuojamos paslaugos ir komercinės 
paslaugos, gali prisidėti prie išlaidų 
dengimo;

Or. de

Pakeitimas 35
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad prieš skiriant bet kokį 
papildomą finansavimą turi būti užtikrintas 
tinkamas valdymas, tikslus planavimas, 
patikimas finansų valdymas, aiškios ES 
dalyvavimo ribos ir atskira biudžeto eilutė 
didelio masto projektams įgyvendinti;

6. pabrėžia, kad prieš skiriant bet kokį 
papildomą finansavimą turi būti užtikrintas 
tinkamas valdymas, tikslus planavimas, 
patikimas finansų valdymas, aiškios ES 
dalyvavimo ribos ir atskira biudžeto eilutė 
didelio masto projektams įgyvendinti;
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pabrėžia, kad ES finansavimas šiems 
projektams neturėtų būti užtikrinamas 
perskiriant kitoms ES mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros programoms skirtas 
lėšas ir kad galimas papildomas išlaidas 
turi padengti valstybės narės arba privačios 
suinteresuotosios šalys; kai tai susiję su 
projektu „Galileo“, pažymi, kad prie 
išlaidų dengimo turėtų prisidėti viešosios 
reguliuojamos paslaugos ir komercinės 
paslaugos naudotojai.

pabrėžia, kad ES finansavimas šiems 
projektams neturėtų būti užtikrinamas 
perskiriant kitoms ES mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros programoms skirtas 
lėšas, taigi atmeta Komisijos pasiūlymą 
perskirstyti Septintajai bendrajai 
programai numatytas biudžeto lėšas 
siekiant jų skirti projektui ITER; mano, 
kad galimas papildomas didelio masto 
projektų išlaidas turi padengti valstybės 
narės arba privačios suinteresuotosios 
šalys; kai tai susiję su projektu „Galileo“, 
pažymi, kad prie išlaidų dengimo turėtų 
prisidėti viešosios reguliuojamos paslaugos 
ir komercinės paslaugos naudotojai;

Or. en

Pakeitimas 36
Edit Herczog

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad „Galileo“ ir Pasaulinė 
aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema 
(GMES) sudaro neatskiriamą pramonės 
pavyzdinės iniciatyvos, numatytos 
strategijoje „Europa 2020“, dalį, nes jų 
tikslas – ES padaryti lydere kuriant 
naujus palydovinės navigacijos 
naudojimo būdus, skatinant ekonominę 
veiklą vartotojų rinkoje ir kaupiant žinias;
taigi pabrėžia, kad reikia imtis tinkamų 
finansinių priemonių siekiant palengvinti 
„Galileo“ veiklą visu pajėgumu ir GNSS 
grindžiamų produktų ir paslaugų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 37
Reinhard Bütikofer
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. prašo Euratomo pagrindų programai 
skiriamas biudžeto lėšas riboti iki tokio 
lygio, dėl kurio susitarta pagal esamą 
2007–2013 m. daugiametę finansinę 
programą, ir riboti jos paramos 
branduolinių įrenginių išmontavimui 
mastą;

Or. en

Pakeitimas 38
Edit Herczog

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. nepritaria planuojamam lėšų 
perskirstymui iš Septintosios bendrosios 
programos į ITER programą, siūlo 
750 mln. eurų sumą, kuri yra trūkstamos 
1,3 mlrd. eurų sumos, numatytos 
projektui skirti 2012 m., dalis, finansuoti 
iš likusių maržų, o ne iš Septintosios 
bendrosios programos;

Or. en


