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Pakeitimas 1
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. Pritaria Komisijos Energetikos veiksmų 
planui iki 2050 m. ir jo tikslui užtikrinti 
vienodą ir bendrą prieigą prie energijos
visiems Europos piliečiams;

1. pritaria Komisijos Energetikos veiksmų 
planui iki 2050 m. ir jo tikslui visiems 
Europos piliečiams užtikrinti vienodą ir 
bendrą tvaraus energijos tiekimo 
prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 2
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. Pabrėžia, kad būtina subalansuoti 
klimato tikslų taikymą su tvaraus ir 
konkurencingo augimo poreikiu bei 
energijos tiekimo užtikrinimu regionuose; 
mano, kad yra labai apmaudu, jog veiksmų 
planas yra paremtas vien tik ES masto 
scenarijumi ir juo nepademonstruojamas 
politinių pasirinkimų poveikis atskiroms 
valstybėms narėms bei regionams;

2. pabrėžia, kad būtina subalansuoti 
klimato tikslų taikymą su tvaraus ir 
konkurencingo augimo poreikiu bei 
energetiniu saugumu regionuose; mano, 
kad yra labai apmaudu, jog veiksmų planas 
yra paremtas vien tik ES masto scenarijumi 
ir juo nepademonstruojamas politinių 
pasirinkimų poveikis atskiroms valstybėms 
narėms bei regionams; pritaria 
Energetikos veiksmų plano patariamosios 
grupės rekomendacijai konkrečiai spręsti 
galimo išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo, tiekimo saugumo ir 
konkurencingumo kompromiso klausimą 
ir užtikrinti jo skaidrumą pagal kiekvieną 
iš scenarijų;

Or. en
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Pakeitimas 3
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. Pabrėžia, kad būtina subalansuoti
klimato tikslų taikymą su tvaraus ir 
konkurencingo augimo poreikiu bei 
energijos tiekimo užtikrinimu regionuose; 
mano, kad yra labai apmaudu, jog veiksmų 
planas yra paremtas vien tik ES masto 
scenarijumi ir juo nepademonstruojamas 
politinių pasirinkimų poveikis atskiroms 
valstybėms narėms bei regionams;

2. pabrėžia, kad būtina klimato tikslų 
taikymą ir tvaraus ir konkurencingo 
augimo poreikį bei energetinį saugumą
regionuose vertinti viename lygmenyje; 
mano, kad yra labai apmaudu, jog veiksmų 
planas yra paremtas vien tik ES masto 
scenarijumi ir juo nepademonstruojamas 
politinių pasirinkimų poveikis atskiroms 
valstybėms narėms bei regionams; 
primygtinai ragina įtraukti Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento „Regionai 
2020 m. ES regionų ateities uždavinių 
vertinimas“ išvadas, nes svarbu atsižvelgti 
į atokiausių regionų potencialą energijos 
tiekimo srityje ateinančiais metais;

Or. fr

Pakeitimas 4
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. Pabrėžia, kad būtina subalansuoti 
klimato tikslų taikymą su tvaraus ir 
konkurencingo augimo poreikiu bei 
energijos tiekimo užtikrinimu regionuose; 
mano, kad yra labai apmaudu, jog veiksmų 
planas yra paremtas vien tik ES masto 
scenarijumi ir juo nepademonstruojamas 
politinių pasirinkimų poveikis atskiroms 
valstybėms narėms bei regionams;

2. pabrėžia, kad būtina subalansuoti 
klimato tikslų taikymą su tvaraus ir 
konkurencingo augimo poreikiu bei 
energetiniu saugumu regionuose; mano, 
kad yra labai apmaudu, jog veiksmų planas 
yra paremtas vien tik ES masto scenarijumi 
ir juo nedemonstruojamas politinių 
pasirinkimų poveikis atskiroms valstybėms 
narėms bei regionams, nes jų įtraukimas į 
visus įgyvendinimo etapus ir visas 
procedūras būtinas teritorinei sanglaudai 
išsaugoti;
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Or. pt

Pakeitimas 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. Pabrėžia, kad būtina subalansuoti 
klimato tikslų taikymą su tvaraus ir 
konkurencingo augimo poreikiu bei 
energijos tiekimo užtikrinimu regionuose; 
mano, kad yra labai apmaudu, jog veiksmų 
planas yra paremtas vien tik ES masto 
scenarijumi ir juo nepademonstruojamas 
politinių pasirinkimų poveikis atskiroms 
valstybėms narėms bei regionams;

2. pabrėžia, kad būtina subalansuoti 
klimato tikslų taikymą su tvaraus ir 
konkurencingo augimo poreikiu bei 
energetiniu saugumu regionuose; mano, 
kad yra labai apmaudu, jog veiksmų planas 
yra paremtas vien tik ES masto scenarijumi 
ir juo nepademonstruojamas politinių 
pasirinkimų poveikis atskiroms valstybėms 
narėms bei regionams ir jame 
neatsižvelgiama į konkrečias vietos ir 
regiono lygmens aplinkybes;

Or. ro

Pakeitimas 6
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. Pabrėžia, kad visų būsimų veiksmų 
energetikos srityje našta turi būti 
paskirstyta vienodai visiems Europos 
regionams;

3. pabrėžia, kad visų būsimų veiksmų 
energetikos srityje našta turi būti 
paskirstyta vienodai visiems Europos 
regionams, atsižvelgiant į konkrečias jų 
aplinkybes;

Or. ro

Pakeitimas 7
Jean-Jacob Bicep
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. Mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti 
tiems regionams, kuriuose akmens anglis 
šiuo metu yra pagrindinis energijos šaltinis 
ir(arba) kuriuose akmens anglies išgavimas 
ir ja paremta elektros energijos gamyba yra 
svarbiausi regiono užimtumo šaltiniai; 
mano, kad norint jog gyventojai šiuose 
regionuose priimtų Energetikos veiksmų 
plano iki 2050 m. scenarijus, bus
reikalingos papildomos ES remiamos 
socialinės priemonės;

4. mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti 
tiems regionams, kuriuose akmens anglis 
vis dar yra pagrindinis energijos šaltinis 
ir(arba) kuriuose akmens anglies išgavimas 
ir ja paremta elektros energijos gamyba yra 
svarbiausi regiono užimtumo šaltiniai; 
mano, kad norint, jog gyventojai šiuose 
regionuose priimtų Energetikos veiksmų 
plano iki 2050 m. scenarijus ir kad regionų 
darbo rinka galėtų prisitaikyti prie 
ekologiškų mokymo kursų ir ekologiškų 
darbo vietų, reikalingos papildomos ES 
remiamos socialinės priemonės;

Or. fr

Pakeitimas 8
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. Mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti 
tiems regionams, kuriuose akmens anglis 
šiuo metu yra pagrindinis energijos šaltinis 
ir(arba) kuriuose akmens anglies išgavimas 
ir ja paremta elektros energijos gamyba yra 
svarbiausi regiono užimtumo šaltiniai; 
mano, kad norint, jog gyventojai šiuose 
regionuose priimtų Energetikos veiksmų 
plano iki 2050 m. scenarijus, bus 
reikalingos papildomos ES remiamos
socialinės priemonės;

4. mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti 
tiems regionams, kuriuose akmens anglis 
šiuo metu yra pagrindinis energijos šaltinis 
ir(arba) kuriuose akmens anglies išgavimas 
ir ja paremta elektros energijos gamyba yra 
svarbiausi regiono užimtumo šaltiniai; 
mano, kad norėdamos, jog Energetikos 
veiksmų planas iki 2050 m. nepadarytų 
įtakos šių regionų gyventojams, valstybės 
narės turi imtis ryžtingai ES remiamų 
papildomų socialinių priemonių;

Or. ro
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Pakeitimas 9
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. Mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti 
tiems regionams, kuriuose akmens anglis 
šiuo metu yra pagrindinis energijos
šaltinis ir(arba) kuriuose akmens anglies 
išgavimas ir ja paremta elektros energijos 
gamyba yra svarbiausi regiono užimtumo 
šaltiniai; mano, kad norint jog gyventojai 
šiuose regionuose priimtų Energetikos 
veiksmų plano iki 2050 m. scenarijus, bus 
reikalingos papildomos ES remiamos 
socialinės priemonės;

4. mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti 
atsinaujinančiajai energijai ir energijos 
taupymui, atitinkančiam tikslą, kad iki 
2020 m. energijos vartojimo efektyvumas 
būtų 20 proc., kad būtų nustatyti tarpiniai 
privalomi tikslai 2030 ir 2040 m. ir kad iki 
2050 m. būtų pasiektas 40 proc. energijos 
vartojimo efektyvumas, skatinti, taip pat ir 
tuose regionuose, kuriuose anglis šiuo 
metu yra pagrindinis energijos šaltinis ir 
(arba) kuriuose išgaunama akmens anglis 
ir gaminama ja paremta elektros energija;

Or. en

Pakeitimas 10
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. Pabrėžia, kad dauguma Energetikos 
veiksmų plano scenarijų nėra įgyvendinami 
neplėtojant pažangių vietos bei regioninių 
elektros bei dujų paskirstymo tinklų; 
mano, kad papildomai prie tarpvalstybinių 
projektų, Sąjunga turėtų patvirtinti 
priemones, kuriomis vietoje būtų remiamas 
tinklų kūrimas arba atnaujinimas, o ypač 
prieiga apsaugotiems vartotojams;

6. pabrėžia, kad dauguma Energetikos 
veiksmų plano scenarijų nėra įgyvendinami 
neplėtojant pažangių vietos bei regioninių 
elektros, dujų ir ypač atsinaujinančiosios 
energijos paskirstymo tinklų; mano, kad 
papildomai šalia tarpvalstybinių projektų, 
Sąjunga turėtų patvirtinti priemones, 
kuriomis vietoje būtų remiamas tinklų 
kūrimas arba atnaujinimas, o ypač 
prieinamumas apsaugotiems vartotojams;

Or. fr
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Pakeitimas 11
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. Pabrėžia, kad dauguma Energetikos 
veiksmų plano scenarijų nėra įgyvendinami 
neplėtojant pažangių vietos bei regioninių 
elektros bei dujų paskirstymo tinklų;
mano, kad papildomai prie tarpvalstybinių 
projektų, Sąjunga turėtų patvirtinti 
priemones, kuriomis vietoje būtų 
remiamas tinklų kūrimas arba 
atnaujinimas, o ypač prieiga 
apsaugotiems vartotojams;

6. pabrėžia, kad dauguma Energetikos 
veiksmų plano scenarijų nėra įgyvendinami 
negerinant susisiekimo ir neišnaudojant 
visų decentralizuotos energijos gamybos ir 
energijos gamybos mažais mastais, taip 
pat pažangių energijos infrastruktūrų 
visuose Europos regionuose galimybių;

Or. en

Pakeitimas 12
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad siekiant užtikrinti energijos 
tiekimo saugumą ES išorės sienų 
regionams turėtų būti skiriama daug 
dėmesio ir turėtų būti remiami 
bendradarbiaujant su kaimyninėmis 
šalimis kuriami ir plėtojami energijos 
infrastruktūrų tinklai;

Or. ro

Pakeitimas 13
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. dabartinėmis ekonomikos sąlygomis 
pabrėžiamas poreikis taikyti kompleksinį 
metodą energetikos klausimams spręsti, 
atsižvelgiant į jų ekonominius, 
aplinkosaugos ir socialinius aspektus. 
Būtina atkreipti dėmesį į naudą ir 
nepageidaujamą šalutinį poveikį atliekant 
darbą, kurio reikia vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu siekiant užtikrinti, kad 
visi Europos Sąjungos piliečiai galėtų 
naudotis saugia, tvaria ir įperkama 
energija;

Or. pt

Pakeitimas 14
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. Atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų 
geografinių sąlygų yra neįmanoma visiems 
regionams taikyti vienodus energetikos 
politikos metodus; mano, kad kiekvienam 
Europos regionui reikėtų leisti vykdyti 
individualų planą, orientuotą pagal 
situaciją ir ekonomikos padėtį tame 
regione, stiprinant tuos energijos šaltinius, 
kuriais galima veiksmingiausiai 
įgyvendinti Energijos veiksmų plano 2050 
m. tikslus; todėl ragina Komisiją patvirtinti 
regionų energijos specializacijos 
strategiją; mano, kad remiantis tokia 
specializacija ES turėtų siekti matuoti 
Europos energetikos tikslus ES mastu, o ne 
nacionaliniais tikslais.

9. atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų 
geografinių sąlygų yra neįmanoma visiems 
regionams taikyti vienodus energetikos 
politikos metodus; mano, kad kiekvienam 
Europos regionui reikėtų leisti vykdyti 
individualų planą, orientuotą pagal 
situaciją ir ekonomikos padėtį tame 
regione, stiprinant tuos energijos šaltinius, 
kuriais galima veiksmingiausiai 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plano iki 
2050 m. tikslus; todėl ragina regionus 
parengti ir įgyvendinti energetikos 
strategijas ir apsvarstyti galimybę įtraukti 
energetiką į mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pažangiosios specializacijos strategijas; 
mano, kad remiantis tokia specializacija ES 
turėtų siekti matuoti Europos energetikos 
tikslus ES mastu, o ne nacionaliniais 
tikslais.
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Or. en

Pakeitimas 15
Hannu Takkula

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. Atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų 
geografinių sąlygų yra neįmanoma visiems 
regionams taikyti vienodus energetikos 
politikos metodus; mano, kad kiekvienam 
Europos regionui reikėtų leisti vykdyti 
individualų planą, orientuotą pagal 
situaciją ir ekonomikos padėtį tame 
regione, stiprinant tuos energijos šaltinius, 
kuriais galima veiksmingiausiai 
įgyvendinti Energijos veiksmų plano 2050 
m. tikslus; todėl ragina Komisiją patvirtinti 
regionų energijos specializacijos strategiją; 
mano, kad remiantis tokia specializacija ES 
turėtų siekti matuoti Europos energetikos 
tikslus ES mastu, o ne nacionaliniais 
tikslais.

9. atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų 
geografinių sąlygų yra neįmanoma visiems 
regionams taikyti vienodus energetikos 
politikos metodus; mano, kad kiekvienam 
Europos regionui reikėtų leisti vykdyti 
individualų planą, orientuotą pagal 
situaciją ir ekonomikos padėtį tame 
regione, stiprinant tuos energijos šaltinius, 
kuriais galima veiksmingiausiai 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plano iki 
2050 m. tikslus; primena, kad 
atsinaujinančiosios energijos gamybai 
tenka vienas iš svarbiausių vaidmenų 
sprendžiant plėtros ir užimtumo kaimo 
vietovėse klausimus; todėl ragina Komisiją 
patvirtinti regionų energijos specializacijos 
strategiją; mano, kad remiantis tokia 
specializacija ES turėtų siekti matuoti 
Europos energetikos tikslus ES mastu, o ne 
nacionaliniais tikslais.

Or. fi

Pakeitimas 16
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. Atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų 
geografinių sąlygų yra neįmanoma visiems 
regionams taikyti vienodus energetikos 

9. atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų 
geografinių sąlygų yra neįmanoma visiems 
regionams taikyti vienodus energetikos 
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politikos metodus; mano, kad kiekvienam 
Europos regionui reikėtų leisti vykdyti 
individualų planą, orientuotą pagal 
situaciją ir ekonomikos padėtį tame 
regione, stiprinant tuos energijos šaltinius, 
kuriais galima veiksmingiausiai
įgyvendinti Energijos veiksmų plano 2050 
m. tikslus; todėl ragina Komisiją patvirtinti 
regionų energijos specializacijos strategiją; 
mano, kad remiantis tokia specializacija 
ES turėtų siekti matuoti Europos 
energetikos tikslus ES mastu, o ne 
nacionaliniais tikslais.

politikos metodus; mano, kad kiekvienam 
Europos regionui reikėtų leisti vykdyti 
individualų planą, orientuotą pagal 
situaciją ir ekonomikos padėtį tame 
regione, stiprinant tvarius energijos 
šaltinius, kuriais galima įgyvendinti 
Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. 
tikslus; todėl ragina Komisiją patvirtinti 
regionų energijos specializacijos strategiją;

Or. en

Pakeitimas 17
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. Atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų 
geografinių sąlygų yra neįmanoma visiems 
regionams taikyti vienodus energetikos 
politikos metodus; mano, kad kiekvienam 
Europos regionui reikėtų leisti vykdyti 
individualų planą, orientuotą pagal 
situaciją ir ekonomikos padėtį tame 
regione, stiprinant tuos energijos šaltinius, 
kuriais galima veiksmingiausiai 
įgyvendinti Energijos veiksmų plano 
2050 m. tikslus; todėl ragina Komisiją 
patvirtinti regionų energijos specializacijos 
strategiją; mano, kad remiantis tokia 
specializacija ES turėtų siekti matuoti 
Europos energetikos tikslus ES mastu, o ne 
nacionaliniais tikslais.

9. atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų 
geografinių sąlygų yra neįmanoma visiems 
regionams taikyti vienodus energetikos 
politikos metodus; mano, kad,
nepamirštant bendrų veiksmų kriterijų, 
kiekvienam Europos regionui reikėtų leisti 
vykdyti individualų planą, orientuotą pagal 
situaciją ir ekonomikos padėtį tame 
regione, stiprinant tuos energijos šaltinius, 
kuriais galima veiksmingiausiai 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plano iki 
2050 m. tikslus; todėl ragina Komisiją 
patvirtinti regionų energijos specializacijos 
strategiją; mano, kad remiantis tokia 
specializacija ES turėtų siekti matuoti 
Europos energetikos tikslus ES mastu, o ne 
nacionaliniais tikslais; ragina atsižvelgti į 
konkrečius regionų, kurių geografinės 
sąlygos išskirtinės, ypatumus, kaip 
nurodyta Europos Sąjungos sutartyje.

Or. es
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Pakeitimas 18
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. apgailestauja dėl to, kad Komisija 
neįgyvendino savo tarpusavyje vertinamos 
Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. 
patariamosios grupės rekomendacijų; 
ragina Komisiją parengti atnaujintą 
Energetikos veiksmų plano versiją, 
kurioje būtų atsižvelgta į rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 19
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena, kad regioninis aspektas 
energijos tiekimo srityje yra nustatomas 
priimant nacionalinius sprendimus, 
susijusius su energijos rūšių deriniu ir 
energetikos politika; Vakarų Europa ir 
Šiaurės Europa turi daugiau galimybių 
nei pakraščio regionai, kad galėtų spręsti 
būsimus su energija susijusius klausimus; 
pabrėžia, kad Europos Sąjunga turi 
įgyvendinti bendrą energetikos politiką, 
kuria būtų užtikrinamas vidaus rinkos 
veikimas ir energijos tiekimo saugumas 
visiems regionams; 

Or. fr
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Pakeitimas 20
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. nors ir pritaria pasaulio klimato kaitos 
susitarimo sudarymui, apgailestauja dėl 
to, kad veiksmų plane nepateiktas 
scenarijus tam atvejui, jeigu toks 
susitarimas nebūtų sudarytas; atkreipia 
dėmesį į anglies dioksido nutekėjimo į 
Europos sunkiąją pramonę pavojų ir jo 
poveikį regioninei plėtrai bei socialinei 
sanglaudai;

Or. en

Pakeitimas 21
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl 
to, kaip padidinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimo efektyvumą 
ES ir jos regionuose, siekiant ES mastu 
sukurti bendrą atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių paskatų sistemą, pagal 
kurią būtų leidžiama naudoti tam tikros 
rūšies atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius tuose ES regionuose, kuriuose jie 
yra ekonomiškai efektyviausi, ir taip 
sumažinti elektros energijos kainas; 
mano, kad per vidutinės trukmės 
laikotarpį galėtų būti sukurtos regionų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos 
grupės;

Or. en
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