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Pakeitimas 1
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad energijos taupymo 
priemonės yra pigus energijos tiekimo 
saugumo didinimo ir išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo būdas; yra susirūpinęs dėl 
efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms mažai skiriamų ERPF lėšų 
daugelyje valstybių narių;ragina valstybes 
nares savo veiksmų programose 
efektyviam energijos vartojimui suteikti 
pirmenybę ir ragina komisiją ir 
nacionalines institucijas sukurti būdus, kad 
būtų palengvintas struktūrinių fondų lėšų 
naudojimas efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms, pvz., užtikrinant geresnį 
informacijos perdavimą vietos lygiu ar 
kuriant vieno langelio principu 
veikiančius centrus;

1. pabrėžia, kad energijos taupymo 
priemonės yra pigus energijos tiekimo 
saugumo didinimo ir išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo būdas; yra susirūpinęs dėl 
efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms mažai skiriamų ERPF lėšų 
daugelyje valstybių narių;ragina valstybes 
nares savo veiksmų programose 
efektyviam energijos vartojimui suteikti 
horizontalaus pobūdžio pirmenybę ir 
ragina komisiją ir nacionalines institucijas 
sukurti būdus, kad būtų palengvintas 
struktūrinių fondų lėšų naudojimas 
efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 2
Seán Kelly

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad energijos taupymo 
priemonės yra pigus energijos tiekimo 
saugumo didinimo ir išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo būdas; yra susirūpinęs dėl 
efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms mažai skiriamų ERPF lėšų 
daugelyje valstybių narių;ragina valstybes 
nares savo veiksmų programose 
efektyviam energijos vartojimui suteikti 

1. pabrėžia, kad energijos taupymo 
priemonės yra pigus ekonomikos 
konkurencingumo skatinimo, energijos 
tiekimo saugumo didinimo ir išmetamo 
CO2 kiekio mažinimo būdas; yra 
susirūpinęs dėl efektyvaus energijos 
vartojimo priemonėms mažai skiriamų 
ERPF lėšų daugelyje valstybių narių; 
ragina valstybes nares savo veiksmų 
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pirmenybę ir ragina komisiją ir 
nacionalines institucijas sukurti būdus, kad 
būtų palengvintas struktūrinių fondų lėšų 
naudojimas efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms, pvz., užtikrinant geresnį 
informacijos perdavimą vietos lygiu ar 
kuriant vieno langelio principu veikiančius 
centrus;

programose efektyviam energijos 
vartojimui suteikti pirmenybę ir ragina 
komisiją ir nacionalines institucijas sukurti 
būdus, kad būtų palengvintas struktūrinių 
fondų lėšų naudojimas efektyvaus 
energijos vartojimo priemonėms, pvz., 
užtikrinant geresnę informacijos sklaidą
vietos lygiu ar kuriant vieno langelio 
principu veikiančius centrus;

Or. en

Pakeitimas 3
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad energijos taupymo 
priemonės yra pigus energijos tiekimo 
saugumo didinimo ir išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo būdas; yra susirūpinęs dėl 
efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms mažai skiriamų ERPF lėšų 
daugelyje valstybių narių;ragina valstybes 
nares savo veiksmų programose 
efektyviam energijos vartojimui suteikti 
pirmenybę ir ragina komisiją ir 
nacionalines institucijas sukurti būdus, kad 
būtų palengvintas struktūrinių fondų lėšų 
naudojimas efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms, pvz., užtikrinant geresnį 
informacijos perdavimą vietos lygiu ar 
kuriant vieno langelio principu veikiančius 
centrus;

1. pabrėžia, kad energijos taupymo 
priemonės yra ne tik pigiausias energijos 
tiekimo saugumo didinimo ir išmetamo 
CO2 kiekio mažinimo būdas, bet ir gali iki 
2020 m. sukurti milijoną darbo vietų ir 
žymiai sumažinti energijos nepriteklių;
yra susirūpinęs dėl efektyvaus energijos 
vartojimo priemonėms mažai skiriamų 
ERPF lėšų daugelyje valstybių narių;ragina 
valstybes nares savo veiksmų programose 
efektyviam energijos vartojimui suteikti 
pirmenybę ir ragina komisiją ir 
nacionalines institucijas sukurti būdus, kad 
būtų palengvintas struktūrinių fondų lėšų 
naudojimas efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms, pvz., užtikrinant geresnį 
informacijos perdavimą regionų ir vietos 
lygiu ar kuriant vieno langelio principu 
veikiančius centrus;

Or. en
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Pakeitimas 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1.pabrėžia, kad energijos taupymo 
priemonės yra pigus energijos tiekimo 
saugumo didinimo ir išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo būdas; yra susirūpinęs dėl 
efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms mažai skiriamų ERPF lėšų 
daugelyje valstybių narių;ragina valstybes 
nares savo veiksmų programose 
efektyviam energijos vartojimui suteikti 
pirmenybę ir ragina Komisiją ir 
nacionalines institucijas sukurti būdus, 
kad būtų palengvintas struktūrinių fondų 
lėšų naudojimas efektyvaus energijos 
vartojimo priemonėms, pvz., užtikrinant 
geresnį informacijos perdavimą vietos 
lygiu ar kuriant vieno langelio principu 
veikiančius centrus;

1. pabrėžia, kad energijos taupymo 
priemonės yra pigus energijos tiekimo 
saugumo didinimo ir išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo būdas; yra susirūpinęs dėl 
efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms mažai skiriamų ERPF lėšų 
daugelyje valstybių narių;ragina valstybes 
nares savo veiksmų programose 
efektyviam energijos vartojimui suteikti 
pirmenybę ir ragina Komisiją, nacionalines 
ir regionines institucijas sukurti būdus, kad 
būtų palengvintas struktūrinių fondų lėšų 
naudojimas efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms, pvz., užtikrinant geresnį 
informacijos perdavimą vietos lygiu ar 
kuriant vieno langelio principu veikiančius 
centrus;

Or. en

Pakeitimas 5
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad viena iš didžiausių 
energijos taupymo vietos ir regiono lygiu 
kliūčių yra išankstinių investicijų poreikis; 
yra įsitikinęs, kad imantis bet kokių ES 
lygio priemonių turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į poveikį savivaldybėms ir 
regionams ir jų biudžeto apribojimus;

2. pripažįsta, kad viena iš didžiausių 
energijos taupymo vietos ir regiono lygiu 
kliūčių yra išankstinių investicijų poreikis; 
todėl ES turėtų skatinti investicijas, 
finansiškai remdama jas iš struktūrinių 
fondų ir per prekybos taršos leidimais 
sistemą (PTS).

Or. en
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Pakeitimas 6
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad viena iš didžiausių 
energijos taupymo vietos ir regiono lygiu 
kliūčių yra išankstinių investicijų poreikis; 
yra įsitikinęs, kad imantis bet kokių ES 
lygio priemonių turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į poveikį savivaldybėms ir 
regionams ir jų biudžeto apribojimus;

2. pripažįsta, kad viena iš didžiausių 
energijos taupymo vietos ir regiono lygiu 
kliūčių yra išankstinių investicijų poreikis; 
yra įsitikinęs, kad imantis bet kokių ES 
lygio priemonių turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į poveikį savivaldybėms ir 
regionams ir jų biudžeto apribojimus; todėl 
rekomenduoja, kad kuriant energetikos 
srities gaires būtų konsultuojamasi su 
vietos ir regionų atstovais, ir vietos ir 
regioninio lygmens programoms, skirtoms 
naudoti esamus energijos išteklius, būtų 
teikiama kad finansinė pagalba;

Or. ro

Pakeitimas 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad viena iš didžiausių 
energijos taupymo vietos ir regiono lygiu 
kliūčių yra išankstinių investicijų poreikis; 
yra įsitikinęs, kad imantis bet kokių ES 
lygio priemonių turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į poveikį savivaldybėms ir 
regionams ir jų biudžeto apribojimus;

2. pripažįsta, kad viena iš didžiausių 
energijos taupymo vietos ir regiono lygiu 
kliūčių yra išankstinių investicijų poreikis; 
yra įsitikinęs, kad imantis bet kokių ES 
lygio priemonių turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į poveikį savivaldybėms ir 
regionams ir jų biudžeto apribojimus; 
Komisija turėtų sukurti konkrečias 
naujoviškas finansines europines 
programas, kad paremtų vietos ir 
regioninės valdžios institucijas;
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Or. en

Pakeitimas 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad būtina plėtoti techninę 
pagalbą ir finansų inžineriją regionų ir 
vietos valdžios institucijų lygmeniu, kad 
kuriant projektus būtų paremti vietos 
dalyviai, pvz., remiantis EIB techninės 
pagalbos priemone ELENA ir EPB 
patirtimi;

Or. fr

Pakeitimas 9
Seán Kelly

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad esama įvairių vietos ir 
regioninio lygio kliūčių, visų pirma būsto 
sektoriuje, kylančių dėl finansinių išlaidų ir 
ilgų laikotarpių, per kuruos gaunama 
grįžtamoji nauda, skirtingų nuomininkų ir 
savininkų paskatų ar sudėtingų derybų 
daugiabučiuose pastatuose; ragina rasti 
naujoviškų šių kliūčių panaikinimo 
spendimų, kaip, pvz., centrinio šildymo 
atnaujinimo planai, finansinės paskatos ir 
techninė parama;

4. pažymi, kad esama įvairių vietos ir 
regioninio lygio kliūčių, visų pirma būsto 
sektoriuje, kylančių dėl finansinių išlaidų ir 
ilgų laikotarpių, per kuruos gaunama 
grįžtamoji nauda, skirtingų nuomininkų ir 
savininkų paskatų ar sudėtingų derybų 
daugiabučiuose pastatuose; ragina rasti 
naujoviškų, pigių šių kliūčių panaikinimo 
spendimų, kaip, pvz., centrinio šildymo 
atnaujinimo planai, finansinės paskatos ir 
techninė parama;

Or. en
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Pakeitimas 10
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina visapusiškai išnaudoti aplinką 
tausojančių ir tvarių darbo vietų 
potencialą, didinant energijos vartojimo 
efektyvumą būstuose ir statybos 
sektoriuje, sukuriant ilgalaikes 
pagrindines sąlygas aplinką 
tausojančioms darbo vietoms, siekiant 
skatinti vietos ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 11
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. remia kelių lygių decentralizuotus 
energetikos politikos ir efektyvaus 
energijos vartojimo klausimų sprendimo 
būdus, įskaitant merų konferenciją ir 
„Pažangių miestų“ iniciatyvą; pabrėžia 
pagal metodą „nuo atskiro prie bendro“ 
vykdomos ES energetikos politikos, 
skiriamos investicijas į švarią energiją ir 
efektyvų energijos naudojimą skatinti 
siekiantiems miestams ir regionams, 
svarbą; pabrėžia, kad būsimą sanglaudos 
politiką derinant su strategija „Europa 
2020“ galima sukurti pamatinę tiekimo 
sistemą, kuri valstybėse narėse ir 
regionuose paskatintų pažangų ir tvarų 
augimą.

5. remia kelių lygių decentralizuotus 
energetikos politikos ir efektyvaus 
energijos vartojimo klausimų sprendimo 
būdus, įskaitant merų konferenciją ir 
„Pažangių miestų“ iniciatyvą; pabrėžia 
pagal metodą „nuo atskiro prie bendro“ 
vykdomos ES energetikos politikos, 
skiriamos investicijas į švarią energiją ir 
efektyvų energijos naudojimą skatinti 
siekiantiems miestams ir regionams, 
svarbą; pabrėžia, kad būsimą sanglaudos 
politiką derinant su strategija „Europa 
2020“ būtų skatinama vietos ir regioninė 
plėtra ir valstybėse narėse ir regionuose 
paskatintų pažangų ir tvarų augimą.

Or. en
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Pakeitimas 12
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. remia kelių lygių decentralizuotus 
energetikos politikos ir efektyvaus 
energijos vartojimo klausimų sprendimo 
būdus, įskaitant merų konferenciją ir 
„Pažangių miestų“ iniciatyvą; pabrėžia 
pagal metodą „nuo atskiro prie bendro“ 
vykdomos ES energetikos politikos, 
skiriamos investicijas į švarią energiją ir 
efektyvų energijos naudojimą skatinti 
siekiantiems miestams ir regionams, 
svarbą; pabrėžia, kad būsimą sanglaudos 
politiką derinant su strategija „Europa 
2020“ galima sukurti pamatinę tiekimo 
sistemą, kuri valstybėse narėse ir 
regionuose paskatintų pažangų ir tvarų 
augimą.

5. pabrėžia, kad regioninės ir vietos 
valdžios institucijos vaidina esminį 
vaidmenį siekiant energijos tausojimo 
tikslų ir todėl remia kelių lygių 
decentralizuotus energetikos politikos ir 
efektyvaus energijos vartojimo klausimų 
sprendimo būdus, įskaitant merų 
konferenciją ir „Pažangių miestų“ 
iniciatyvą; pabrėžia pagal metodą „nuo 
atskiro prie bendro“ vykdomos ES 
energetikos politikos, skiriamos 
investicijas į švarią energiją ir efektyvų 
energijos naudojimą skatinti siekiantiems 
miestams ir regionams, svarbą; pabrėžia, 
kad būsimą sanglaudos politiką derinant su 
strategija „Europa 2020“ galima sukurti 
pamatinę tiekimo sistemą, kuri valstybėse 
narėse ir regionuose paskatintų pažangų ir 
tvarų augimą.

Or. en

Pakeitimas 13
Seán Kelly

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. remia kelių lygių decentralizuotus 
energetikos politikos ir efektyvaus 
energijos vartojimo klausimų sprendimo 
būdus, įskaitant merų konferenciją ir 
„Pažangių miestų“ iniciatyvą; pabrėžia 
pagal metodą „nuo atskiro prie bendro“ 

5. remia kelių lygių decentralizuotus 
energetikos politikos ir efektyvaus 
energijos vartojimo klausimų sprendimo 
būdus, įskaitant merų konferenciją ir 
„Pažangių miestų“ iniciatyvą; pabrėžia 
pagal metodą „nuo atskiro prie bendro“ 
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vykdomos ES energetikos politikos, 
skiriamos investicijas į švarią energiją ir 
efektyvų energijos naudojimą skatinti 
siekiantiems miestams ir regionams, 
svarbą; pabrėžia, kad būsimą sanglaudos 
politiką derinant su strategija „Europa 
2020“ galima sukurti pamatinę tiekimo 
sistemą, kuri valstybėse narėse ir 
regionuose paskatintų pažangų ir tvarų 
augimą.

vykdomos ES energetikos politikos, 
skiriamos investicijas į švarią energiją ir 
efektyvų energijos naudojimą skatinti 
siekiantiems miestams ir regionams, 
svarbą; pabrėžia, kad būsimą sanglaudos 
politiką derinant su strategija „Europa 
2020“ galima sukurti pamatinę tiekimo 
sistemą, kuri valstybėse narėse ir 
regionuose paskatintų pažangų, 
ekonomiškai konkurencingą ir tvarų 
augimą.

Or. en

Pakeitimas 14
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. remia kelių lygių decentralizuotus 
energetikos politikos ir efektyvaus 
energijos vartojimo klausimų sprendimo 
būdus, įskaitant merų konferenciją ir 
„Pažangių miestų“ iniciatyvą; pabrėžia 
pagal metodą „nuo atskiro prie bendro“ 
vykdomos ES energetikos politikos, 
skiriamos investicijas į švarią energiją ir 
efektyvų energijos naudojimą skatinti 
siekiantiems miestams ir regionams, 
svarbą; pabrėžia, kad būsimą sanglaudos 
politiką derinant su strategija „Europa 
2020“ galima sukurti pamatinę tiekimo 
sistemą, kuri valstybėse narėse ir 
regionuose paskatintų pažangų ir tvarų 
augimą.

5. remia kelių lygių decentralizuotus 
energetikos politikos ir efektyvaus 
energijos vartojimo klausimų sprendimo 
būdus, įskaitant merų konferenciją ir 
„Pažangių miestų“ iniciatyvą; pabrėžia 
pagal metodą „nuo atskiro prie bendro“ 
vykdomos ES energetikos politikos, 
skiriamos investicijas į švarią energiją ir 
efektyvų energijos naudojimą skatinti 
siekiantiems miestams ir regionams, 
svarbą; pabrėžia, kad būsimą sanglaudos 
politiką derinant su strategija „Europa 
2020“ galima sukurti pamatinę tiekimo 
sistemą, kuri valstybėse narėse, regionuose 
ir miestuose paskatintų pažangų ir tvarų 
augimą.

Or. en
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Pakeitimas 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pastebi, kad esama didelių skirtumų 
tarp Europos regionų, kaip privalomų 
standartų nesilaikančių efektyvaus 
energijos naudojimo tikslų, kurie ypač 
MVĮ užkrautų nepelnytą naštą; todėl siūlo 
nuolat stebėti esamų teisės aktų 
įgyvendinimą ir pradėti pažeidimo 
procedūras tais atvejais, kai jų 
nesilaikoma;

Or. en

Pakeitimas 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją sujungti esamus 
Europos teisės aktus, pavyzdžiui, 
Ekologinio projektavimo direktyvą ir 
Energijos suvartojimo ženklinimo 
direktyvą užuot toliau juos plėtus, kad ES 
teisės aktai būtų įgyvendinti kuo 
efektyviau ir būtų pasinaudota sąveika, 
ypač vartotojų naudai.

Or. en

Pakeitimas 17
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad iki šiol Energijos 
efektyvumo politika mažinant energijos 
suvartojimą nepakankamai atsižvelgia į 
visuomenės pritarimo veiksnį; pabrėžia, 
kad ne tik vartotojų elgesys yra labai 
svarbus siekiant, jog energijos vartojimo 
efektyvumo priemonės būtų sėkmingos, 
bet turėtų būti stiprinamas ir vartotojų 
pasitikėjimas; ragina sukurti efektyvaus 
energijos vartojimo veiksmų planą, kuris 
numatytų papildomas paramos 
priemones, skirtas visuomenės pritarimui 
didinti; pabrėžia, kad siekiant konsensuso 
regioninis ir vietos lygmenys gali 
suvaidinti labai svarbų vaidmenį.

Or. en
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Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. prašo Komisiją aktyviai remiant būsto 
energijos efektyvumo įgyvendinimą ir 
finansavimą įgyvendinti priemones, 
skirtas kovai su energijos nepritekliumi 
Europoje, nuo kurio kenčia neturtingiausi 
namų ūkiai.

Or. fr
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5a. primena, kad bendrovės, dėdamos 
pastangas diegti inovacijas, vaidina 
esminį vaidmenį kuriant ir įgyvendinant 
energijos taupymo priemones; 
pageidauja, kad struktūriniai fondai 
skatintų aktyvų bendrovių dalyvavimą 
efektyvaus energijos naudojimo 
projektuose.

Or. fr


