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Pakeitimas 1
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina bendrą požiūrį, siejantį 
sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 
2020“ tikslus ir jos pavyzdines iniciatyvas, 
siekiant pereiti prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir remti perėjimą prie 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų ekonomikos
visuose sektoriuose; vis dėlto primena 
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
svarbą siekiant energetikos politikos 
socialinio aspekto, grindžiamo valstybių 
narių solidarumu, kaip įtvirtinta Lisabonos 
sutartyje, ir kovojant su energijos 
nepritekliumi labiausiai pažeidžiamiems 
namų ūkiams;

1. palankiai vertina bendrą požiūrį, siejantį 
sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 
2020“ tikslus ir jos pavyzdines iniciatyvas, 
siekiant pereiti prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir remti perėjimą prie 
efektyvių beveik vien tik atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos vartojimo technologijų 
ekonomikos; primena struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo svarbą siekiant šių 
trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų, taip pat 
energetikos politikos socialinio aspekto, 
grindžiamo valstybių narių solidarumu, 
kaip įtvirtinta Lisabonos sutartyje, ir 
kovojant su energijos nepritekliumi 
labiausiai pažeidžiamuose namų ūkiuose;

Or. en

Pakeitimas 2
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina bendrą požiūrį, siejantį 
sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 
2020“ tikslus ir jos pavyzdines iniciatyvas, 
siekiant pereiti prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir remti perėjimą prie 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų ekonomikos 
visuose sektoriuose; vis dėlto primena 

1. palankiai vertina bendrą požiūrį, siejantį 
sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 
2020“ tikslus ir jos pavyzdines iniciatyvas, 
siekiant pereiti prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir remti perėjimą prie 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų ekonomikos 
visuose sektoriuose; be to, primena 
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struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
svarbą siekiant energetikos politikos
socialinio aspekto, grindžiamo valstybių 
narių solidarumu, kaip įtvirtinta Lisabonos 
sutartyje, ir kovojant su energijos 
nepritekliumi labiausiai pažeidžiamiems 
namų ūkiams;

struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
svarbą kovojant su energijos nepritekliumi 
labiausiai pažeidžiamuose Europos 
Sąjungos regionuose, laikantis valstybių 
narių solidarumo, kaip įtvirtinta Lisabonos 
sutartyje;

Or. en

Pakeitimas 3
András Gyürk

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina bendrą požiūrį, siejantį 
sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 
2020“ tikslus ir jos pavyzdines iniciatyvas, 
siekiant pereiti prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir remti perėjimą prie 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų ekonomikos 
visuose sektoriuose; vis dėlto primena 
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 
svarbą siekiant energetikos politikos 
socialinio aspekto, grindžiamo valstybių 
narių solidarumu, kaip įtvirtinta Lisabonos 
sutartyje, ir kovojant su energijos 
nepritekliumi labiausiai pažeidžiamiems
namų ūkiams;

1. palankiai vertina bendrą požiūrį, siejantį 
sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 
2020“ tikslus ir jos pavyzdines iniciatyvas, 
siekiant pereiti prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir remti perėjimą prie 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų ekonomikos 
visuose sektoriuose; pabrėžia, kad 
nustatant regioninės infrastruktūros
prioritetus ir įgyvendinant bendros 
svarbos projektus būtina užtikrinti 
veiksmingą regioninį bendradarbiavimą;
vis dėlto primena struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo svarbą siekiant 
energetikos politikos socialinio aspekto, 
grindžiamo valstybių narių solidarumu, 
kaip įtvirtinta Lisabonos sutartyje, ir 
kovojant su energijos nepritekliumi 
labiausiai pažeidžiamuose namų ūkiuose;

Or. en

Pakeitimas 4
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad ES energijos rinkos 
susiskaidymo problemą būtina spręsti 
šalinant teisės aktų sistemų kliūtis ir 
trūkumus, susijusius su galimybe 
naudotis viešomis ir privačiomis lėšomis, 
skirtomis projektams rengti ir įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 5
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad dėl biurokratinių kliūčių 
ir su procedūrų taikymu susijusio 
aiškumo trūkumo tapo sunku naudotis 
Sanglaudos fondu ir struktūriniais 
fondais ir tai atgrasė subjektus, kuriems 
šių fondų lėšų reikia labiausiai, nuo 
paraiškų teikimo; todėl pritaria 
sumanymui supaprastinti šių fondų lėšų 
skyrimo procesą, šalinti biurokratines 
kliūtis ir didinti lankstumą skiriant šių 
fondų lėšas, kad neturtingiausios 
valstybės narės ir regionai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti finansinėmis 
priemonėmis, skirtomis regionų ir 
tarpvalstybiniams skirtumams mažinti;

Or. en

Pakeitimas 6
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad būtina atskirti 
sanglaudos politikos tikslus, padedančius 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, ir 
platesnio masto ES energetikos politikos 
tikslus, darančius poveikį taip pat ir toms 
šalims, kurios gali gauti pagal sanglaudos 
politiką skiriamą finansavimą; pabrėžia, 
kad sanglaudos fondus galima naudoti 
kaip papildomą šaltinį energetikos 
projektams finansuoti tik tuo atveju, jeigu 
projektu padedama siekti sanglaudos 
politikos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 7
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad tiek ES, tiek 
nacionaliniu lygmenimis būtina 
supaprastinti taisykles ir procedūras,
nesudarant didelių sunkumų paramos 
gavėjams; mano, kad toks 
supaprastinimas padės užtikrinti, kad 
lėšos būtų paskirstomos veiksmingiau, 
lėšų panaudojimo rodikliai būtų didesni, 
daroma mažiau klaidų, o mokėjimo 
laikotarpiai būtų trumpesni; mano, kad 
būtina pasiekti supaprastinimo ir taisyklių 
bei procedūrų stabilumo pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 8
Ioan Enciu
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Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. ragina Komisiją parengti ES masto 
bendradarbiavimo programą, grindžiamą 
įgyvendinant porines programas įgyta 
patirtimi, siekiant gerinti regionų, 
panaudojančių daug ES lėšų, ir regionų, 
panaudojančių mažai ES lėšų, 
bendradarbiavimą ir sudaryti palankias 
sąlygas geriausios patirties sklaidai;

Or. en

Pakeitimas 9
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad svarbu didinti 
administracinius gebėjimus valstybėse 
narėse regionų ir vietos lygmenimis, taip 
pat suinteresuotųjų subjektų 
administracinius gebėjimus, siekiant 
įveikti kliūtis, kylančias veiksmingai 
struktūrinių fondų ir kitų fondų sąveikai, 
ir remti veiksmingos politikos kūrimą ir 
įgyvendinimą; ragina valstybes nares dar 
labiau stengtis pritraukti kvalifikuotų 
darbuotojų ES lėšoms valdyti ir šiuos 
darbuotojus išlaikyti;

Or. en

Pakeitimas 10
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. palankiai vertina tai, kad pradėta 
įgyvendinti Pažangiųjų miestų ir Europos 
inovacijų partnerystė, ir ragina 
atitinkamus partnerius, dalyvaujančius 
tvarios miesto plėtros planavimo 
procesuose, labiau propaguoti JESSICA 
ir ELENA iniciatyvų teikiamą naudą, 
susijusią su investicijomis į tvarią energiją 
vietos lygmeniu, ir šia nauda labiau 
pasinaudoti, siekiant padėti miestams ir 
regionams įgyvendinti perspektyvius 
investicijų projektus energijos vartojimo 
efektyvumo, švaraus degimo ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip 
pat tvaraus miesto transporto srityse;

Or. en

Pakeitimas 11
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1f. pabrėžia, kad savivaldybių ir regionų 
bendradarbiavimas nacionaliniu ir 
Europos lygmenimis padeda naikinti 
vadinamąsias energijos salas, sukurti 
energijos vidaus rinką ir įgyvendinti 
energetikos infrastruktūros projektus; 
pažymi, kad, siekiant sanglaudos politikos 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ir įgyvendinant makroregionines 
strategijas, galima didinti 
bendradarbiavimo galimybes 
įgyvendinant tarpvalstybinius projektus, 
siekiant sukurti veiksmingas ir pažangias 
netradicinių vietos ir regionų energijos 
išteklių ir stambių energetikos tinklų 
jungtis;
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Or. en

Pakeitimas 12
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
energijos perdavimo infrastruktūros ir 
tinklų tarp valstybių narių ir visų ES 
regionų, įskaitant atokiausius regionus, 
visapusiškam plėtojimui, energijos vidaus 
rinkos sukūrimui ir veikimui, elektros 
tiekimo saugumui ir konvergencijos tikslo 
tarp ES regionų pasiekimui; pabrėžia, kad 
nė vienas valstybių narių regionas 
neturėtų likti izoliuotas nuo Europos dujų 
ir elektros tinklų po 2015 m. arba kentėti 
nuo netinkamo prijungimo prie 
energetikos tinklų;

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
pažangiųjų elektros energijos tinklų
visapusiškam plėtojimui, siekiant 
užtikrinti, kad būtų naudojama 
decentralizuota atsinaujinančiųjų išteklių 
energija ir geriau valdoma energijos 
paklausa, norint taupyti energiją;

Or. en

Pakeitimas 13
András Gyürk

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
energijos perdavimo infrastruktūros ir 
tinklų tarp valstybių narių ir visų ES 
regionų, įskaitant atokiausius regionus, 
visapusiškam plėtojimui, energijos vidaus 
rinkos sukūrimui ir veikimui, elektros
tiekimo saugumui ir konvergencijos tikslo

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
energijos perdavimo infrastruktūros ir 
tinklų tarp valstybių narių ir visų ES 
regionų, įskaitant atokiausius regionus, 
visapusiškam plėtojimui, energijos vidaus 
rinkos sukūrimui ir veikimui, įperkamos, 
patikimos ir tvarios energijos tiekimui ir 
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tarp ES regionų pasiekimui; pabrėžia, kad 
nė vienas valstybių narių regionas neturėtų 
likti izoliuotas nuo Europos dujų ir elektros 
tinklų po 2015 m. arba kentėti nuo 
netinkamo prijungimo prie energetikos 
tinklų;

konvergencijos tikslo tarp ES regionų 
pasiekimui; pabrėžia, kad nė vienas 
valstybių narių regionas neturėtų likti 
izoliuotas nuo Europos dujų ir elektros 
tinklų po 2015 m. arba kentėti nuo 
netinkamo prijungimo prie energetikos 
tinklų;

Or. en

Pakeitimas 14
Béla Kovács

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
energijos perdavimo infrastruktūros ir 
tinklų tarp valstybių narių ir visų ES 
regionų, įskaitant atokiausius regionus, 
visapusiškam plėtojimui, energijos vidaus 
rinkos sukūrimui ir veikimui, elektros 
tiekimo saugumui ir konvergencijos tikslo 
tarp ES regionų pasiekimui; pabrėžia, kad 
nė vienas valstybių narių regionas neturėtų 
likti izoliuotas nuo Europos dujų ir elektros 
tinklų po 2015 m. arba kentėti nuo 
netinkamo prijungimo prie energetikos
tinklų;

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
energijos perdavimo infrastruktūros ir 
tinklų tarp valstybių narių ir visų ES 
regionų, įskaitant atokiausius regionus, 
visapusiškam plėtojimui, energijos vidaus 
rinkos sukūrimui ir veikimui, elektros 
tiekimo saugumui ir konvergencijos tikslo 
tarp ES regionų pasiekimui, atsižvelgiant į 
specialius ES piliečių poreikius 
kiekvienoje valstybėje narėje; pabrėžia, 
kad nė vienas valstybių narių regionas 
neturėtų likti izoliuotas nuo Europos dujų 
ir elektros tinklų po 2015 m. arba kentėti 
nuo netinkamo prijungimo prie energetikos 
tinklų;

Or. en

Pakeitimas 15
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
energijos perdavimo infrastruktūros ir 
tinklų tarp valstybių narių ir visų ES 
regionų, įskaitant atokiausius regionus, 
visapusiškam plėtojimui, energijos vidaus 
rinkos sukūrimui ir veikimui, elektros 
tiekimo saugumui ir konvergencijos tikslo 
tarp ES regionų pasiekimui; pabrėžia, kad 
nė vienas valstybių narių regionas neturėtų 
likti izoliuotas nuo Europos dujų ir elektros 
tinklų po 2015 m. arba kentėti nuo 
netinkamo prijungimo prie energetikos 
tinklų;

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
energijos ir dujų perdavimo (ypač 
išmaniojo perdavimo) infrastruktūros ir 
tinklų tarp valstybių narių ir visų ES 
regionų, įskaitant atokiausius regionus, 
visapusiškam plėtojimui, energijos vidaus 
rinkos sukūrimui ir veikimui, elektros 
tiekimo saugumui ir konvergencijos tikslo 
tarp ES regionų pasiekimui; pabrėžia, kad 
nė vienas valstybių narių regionas neturėtų 
likti izoliuotas nuo Europos dujų ir elektros 
tinklų po 2015 m. arba kentėti nuo 
netinkamo prijungimo prie energetikos 
tinklų;

Or. pl

Pakeitimas 16
Rachida Dati

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
energijos perdavimo infrastruktūros ir 
tinklų tarp valstybių narių ir visų ES 
regionų, įskaitant atokiausius regionus, 
visapusiškam plėtojimui, energijos vidaus 
rinkos sukūrimui ir veikimui, elektros 
tiekimo saugumui ir konvergencijos tikslo 
tarp ES regionų pasiekimui; pabrėžia, kad 
nė vienas valstybių narių regionas neturėtų 
likti izoliuotas nuo Europos dujų ir elektros 
tinklų po 2015 m. arba kentėti nuo 
netinkamo prijungimo prie energetikos 
tinklų;

2. pabrėžia sanglaudos politikos ir jai 
skiriamų finansinių išteklių svarbą 
energijos kaupimo ir perdavimo 
infrastruktūros ir tinklų tarp valstybių narių 
ir visų ES regionų, įskaitant atokiausius 
regionus, visapusiškam plėtojimui, 
energijos vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui, elektros tiekimo saugumui ir 
konvergencijos tikslo tarp ES regionų 
pasiekimui; pabrėžia, kad nė vienas 
valstybių narių regionas neturėtų likti 
izoliuotas nuo Europos dujų ir elektros 
tinklų po 2015 m. arba kentėti nuo 
netinkamo prijungimo prie energetikos 
tinklų;

Or. fr
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Pakeitimas 17
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia ex ante sąlygų svarbą 
investicijoms į energetiką, kurios siūlomos
reglamente, skirtame būsimai sanglaudos 
politikai, taip pat pabrėžia, kad Komisija 
privalo griežtai užtikrinti, kad būtų 
įgyvendintos su efektyviu energijos 
vartojimu ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energija susijusios ex ante sąlygos, 
siekiant užtikrinti kokybiškas investicijas, 
vadovaujantis ES politika ir tikslu;

Or. en

Pakeitimas 18
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų panaudojimas iki 
šiol buvo sėkmingas įgyvendinant 
programas, pagal kurias finansuojami 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
projektai, ir padėjo siekti ES politikos 
tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 19
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Tarybą ir Komisiją susitarti dėl 
didesnių ribų taikymo ERDF 
finansavimui, kuris skiriamas šiam 
perėjimui prie efektyvių atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos vartojimo technologijų 
ekonomikos, nustatant, kad bent 22 proc. 
šio finansavimo būtų skiriama labiau 
išsivysčiusiems ir pereinamojo laikotarpio 
regionams ir 12 proc. – mažiau 
išsivysčiusiems regionams;

Or. en

Pakeitimas 20
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad yra labai svarbu galėti 
naudoti struktūrinius fondus, Sanglaudos 
fondą ir kitas finansines priemones 
energijos vartojimo efektyvumo 
finansavimui ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimui būsto sektoriuje; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares skleisti 
aiškią, lengvai prieinamą informaciją apie 
finansines priemones, paskatas, dotacijas 
ir paskolas, skirtas energijos vartojimo 
efektyvumo paslaugų projektams remti.

3. mano, kad yra labai svarbu galėti 
naudoti struktūrinius fondus, Sanglaudos 
fondą ir kitas finansines priemones 
energijos vartojimo efektyvumo 
finansavimui ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimui būsto sektoriuje; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti 
palankias sąlygas šiais fondais naudotis 
projektams, vykdomiems tokiose srityse 
kaip energijos vartojimo efektyvumas 
pastatuose ir energijos gamyba bei 
tiekimas vietos ir regionų lygmenimis, 
finansuoti teikiant paskatas, dotacijas ir 
paskolas.

Or. ro
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Pakeitimas 21
András Gyürk

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad yra labai svarbu galėti 
naudoti struktūrinius fondus, Sanglaudos 
fondą ir kitas finansines priemones 
energijos vartojimo efektyvumo 
finansavimui ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimui būsto sektoriuje; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares skleisti 
aiškią, lengvai prieinamą informaciją apie 
finansines priemones, paskatas, dotacijas ir 
paskolas, skirtas energijos vartojimo 
efektyvumo paslaugų projektams remti.

3. mano, kad yra labai svarbu galėti 
naudoti struktūrinius fondus, Sanglaudos 
fondą ir kitas finansines priemones 
energijos vartojimo efektyvumo 
finansavimui ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimui būsto sektoriuje; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti 
naujoviškas finansines priemones ir 
skleisti aiškią, lengvai prieinamą 
informaciją apie finansines priemones, 
paskatas, dotacijas ir paskolas, skirtas 
energijos vartojimo efektyvumo paslaugų 
projektams remti.

Or. en

Pakeitimas 22
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad yra labai svarbu galėti 
naudoti struktūrinius fondus, Sanglaudos 
fondą ir kitas finansines priemones 
energijos vartojimo efektyvumo 
finansavimui ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimui būsto sektoriuje; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares skleisti 
aiškią, lengvai prieinamą informaciją apie 
finansines priemones, paskatas, dotacijas ir 
paskolas, skirtas energijos vartojimo 
efektyvumo paslaugų projektams remti.

3. mano, kad yra labai svarbu galėti 
naudoti struktūrinius fondus, Sanglaudos 
fondą ir kitas finansines ir svertines 
priemones energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
projektams finansuoti; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares skleisti aiškią, 
lengvai prieinamą informaciją apie 
finansines priemones, paskatas, dotacijas ir 
paskolas, skirtas šiems projektams remti.

Or. en
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Pakeitimas 23
Alajos Mészáros

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad yra labai svarbu galėti 
naudoti struktūrinius fondus, Sanglaudos 
fondą ir kitas finansines priemones 
energijos vartojimo efektyvumo 
finansavimui ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimui būsto sektoriuje; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares skleisti 
aiškią, lengvai prieinamą informaciją apie 
finansines priemones, paskatas, dotacijas ir 
paskolas, skirtas energijos vartojimo 
efektyvumo paslaugų projektams remti.

3. mano, kad yra labai svarbu galėti 
naudoti struktūrinius fondus, Sanglaudos
fondą ir kitas finansines priemones 
energijos vartojimo efektyvumo 
finansavimui ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimui būsto sektoriuje; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares skleisti 
aiškią, lengvai prieinamą informaciją apie 
finansines priemones, paskatas, dotacijas ir 
paskolas, skirtas energijos vartojimo 
efektyvumo paslaugų projektams remti;
pabrėžia, kad, siekiant efektyviau vartoti 
energiją naujuose ir dabartiniuose 
gyvenamuosiuose pastatuose ir naudoti 
daugiau atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, struktūriniuose fonduose 
numatomos priemonės turėtų būti 
įtrauktos ir į valstybių narių regionines 
veiksmų programas taip užtikrinant, kad 
galutiniai sprendimai būtų priimami 
regionų lygmeniu.

Or. hu

Pakeitimas 24
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir energijos vartojimo 
efektyvumo aspektus svarbu įtraukti į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas, 
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skirtas pažangiajai specializacijai, kurias, 
siekdamos pasinaudoti pagal būsimą 
sanglaudos politiką numatomu inovacijų 
finansavimu, turės parengti valstybės 
narės ir regionai; regionų ir vietos 
valdžios institucijos ir suinteresuotieji 
subjektai turi atlikti pagrindinį vaidmenį,
energetikos sektoriuje diegiant 
reikalingiausias inovacijas, jeigu ES 
ketina pasiekti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 25
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad sanglaudos politiką ir 
jai skirtas lėšas reikėtų veiksmingiau 
įgyvendinti remiantis proporcingumo, 
sąnaudų veiksmingumo ir atskaitomybės 
principais; todėl pritaria minčiai 
finansines priemones panaudoti 
investicijoms į privatųjį sektorių skatinti, 
visų pirma įgyvendinant didelius 
energetikos infrastruktūros, energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių projektus;

Or. en

Pakeitimas 26
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad svarbu reguliariai 
tikrinti, kaip sanglaudai skirtas 
finansavimas paskirstomas energetikos 
projektams, siekiant didinti lėšų 
panaudojimo rodiklius ir šias lėšas skirti 
programoms, kurias vykdant įrodyta, kad 
lėšos buvo panaudotos, teikta papildoma 
nauda ir šios programos buvo 
veiksmingos;

Or. en

Pakeitimas 27
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad naudojant struktūrinius
fondus ir Sanglaudos fondą gaunama 
nauda svarbi, įgyvendinant informacijos 
ir ryšių tinklus, kurie būtini patikimo ir 
tvirto pažangiojo ES elektros energijos 
tinklo plėtrai;

Or. en

Pakeitimas 28
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pritaria Komisijos nuomonei dėl 
skatinimo naudotis finansinėmis 
priemonėmis ir šių priemonių naudojimo 
didinimo vykdant 2014–2020 m. 
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sanglaudos politiką; mano, kad, siekiant 
energetikos sektoriuje pašalinti rinkos 
sutrikimus ir kartu kuo labiau sumažinti 
rinkos iškraipymus, šios priemonės gali 
būti ekonomiškai labai efektyvios ir jomis 
galima sukurti sverto poveikį, sutelkiant 
papildomas bendras viešas ar privačias 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 29
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, jog itin svarbu, kad valstybės 
narės ir regionai užtikrintų tinkamą 
valdymą ir pajėgumų plėtrą, siekiant 
visapusiškai ir veiksmingai panaudoti 
finansavimą, kuris įgyvendinant 
sanglaudos politiką bus skiriamas 
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams 
ir energijos vartojimo efektyvumui 
užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 30
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. palankiai vertina Komisijos naują 
požiūrį platesniu mastu taikyti finansines 
priemones įgyvendinant sanglaudos 
politiką ir kartu pripažįsta esamą finansų 
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trūkumą bei ES finansinius poreikius,
siekiant įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“; mano, kad finansinėmis 
priemonėmis veiksmingai remiamos 
investicijos į projektus, turinčius 
ekonominio gyvybingumo potencialo; 
mano, kad finansines priemones reikėtų 
pritaikyti prie regionų ir tikslinių šių 
projektų subjektų konkrečių poreikių, taip 
užtikrinant gerokai daugiau galimybių 
gauti finansavimą, kuris naudingas 
daugeliui įvairių socialinių ir ekonominių 
dalyvių konkrečiuose regionuose;

Or. en

Pakeitimas 31
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. palankiai vertina naująjį pasiūlymą 
dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės, kaip sanglaudos politiką 
papildančios priemonės, kuria siekiama 
patenkinti didelius poreikius investuoti į 
Europos energetikos infrastruktūros 
modernizavimą ir plėtrą ir taip padėti 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų; 
primygtinai ragina Komisiją kuo labiau 
didinti Sanglaudos fondo ir struktūrinių 
fondų bei Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės koordinavimą;

Or. en


