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Pakeitimas 1
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 
tvarų augimą, taip pat bus kuriamos darbo 
vietos;

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 
tvarų augimą; be to, taip bus užtikrintas 
energijos tiekimo įvairinimas ir prisidėta 
prie energetinio saugumo kuriant naujas 
darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 2
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 
tvarų augimą, taip pat bus kuriamos darbo 
vietos;

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 
tvarų augimą, taip pat bus didinamas 
konkurencingumas ir kuriamos tvarios 
darbo vietos;

Or. pt

Pakeitimas 3
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 
tvarų augimą, taip pat bus kuriamos darbo 
vietos;

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 
tvarų augimą, taip pat bus kuriamos darbo 
vietos; be to, bus užtikrintas saugus, 
nepriklausomas, diversifikuotas ir mažo 
anglies dioksido kiekio energijos tiekimas 
Europai ir taip sumažinta Europos 
priklausomybė nuo įprastinių energijos 
šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 
tvarų augimą, taip pat bus kuriamos darbo 
vietos;

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir energiją iš kitų mažo anglies 
dioksido kiekio šaltinių ir jos 
eksploatavimas skatins ES regionų 
ekonominę plėtrą, naujoves ir tvarų 
augimą, taip pat bus kuriamos darbo vietos;

Or. en

Pakeitimas 5
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves, 
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tvarų augimą, taip pat bus kuriamos darbo 
vietos;

socialinę regionų konvergenciją ir tvarų 
augimą, taip pat bus kuriamos darbo vietos;

Or. en

Pakeitimas 6
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 
tvarų augimą, taip pat bus kuriamos darbo 
vietos;

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę ir socialinę plėtrą, 
naujoves ir tvarų augimą, darbo vietų 
kūrimą, teritorinę sanglaudą ir 
energetinio nestabilumo mažinimą, taip 
pat sveikatos gerinimą ir žmonių gerovės 
kūrimą;

Or. fr

Pakeitimas 7
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves ir 
tvarų augimą, taip pat bus kuriamos darbo 
vietos;

1. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją 
energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, naujoves, 
technologijas ir tvarų augimą, taip pat 
visoje Sąjungos teritorijoje bus kuriamos 
stabilios darbo vietos, ypač mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse, ir tai prisidės prie 
vystymosi ir padės išvengti konkrečių 
socialinio ir geografinio pažeidžiamumo 
situacijų;
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Or. es

Pakeitimas 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
1 dalies 1 įtrauka (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į pranešimą dėl ES 
sanglaudos politikos vaidmens 
įgyvendinant naująją Europos energetikos 
politiką;
(Ši nurodomoji dalis turėtų būti įrašyta 
prieš pirmą pastraipą.) 

Or. en

Pakeitimas 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad mūsų regionų ir 
Europos pramonės konkurencingumui 
būtinas patikimas, įperkamas ir aplinką 
tausojantis energijos tiekimas; todėl 
pabrėžia, kad energijos tiekimo sistemos 
pertvarka siekiant padidinti 
atsinaujinančiosios energijos dalį turi būti 
vykdoma ekonomiškai efektyviai ir drauge 
nepakenkiant energijos tiekimo 
saugumui;

Or. en
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Pakeitimas 10
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių sektoriuje buvo sukurta 
maždaug pusė milijono darbo vietų ir kad 
intensyviai plėtojant atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius iki 2030 m. būtų galima 
sukurti dar 3 milijonus darbo vietų;

Or. fr

Pakeitimas 11
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares toliau skatinti 
investicijas į atsinaujinančiąją energiją ir 
energetinę konvergenciją ir apgailestauja, 
kad pastebima tendencija naikinti 
atsinaujinančiajai energijai teikiamas 
paskatas remiant kitus energijos išteklius, 
kurie aplinkos ir socialiniu bei 
ekonominiu požiūriais nėra tokie tvarūs;

Or. es

Pakeitimas 12
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant Komisijos politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima toliau didinti 
finansavimo normą;

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant Komisijos politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima toliau didinti 
finansavimo normą atsižvelgiant į 
perėjimą prie didesnės efektyvaus 
energijos vartojimo projektams skirtos 
finansavimo dalies;

Or. en

Pakeitimas 13
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant Komisijos politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima toliau didinti 
finansavimo normą;

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant ES politiką artimiausiu laikotarpiu 
būtų galima toliau didinti finansavimo 
normą;

Or. en
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Pakeitimas 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant Komisijos politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima toliau didinti 
finansavimo normą; 

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu, taip pat elektros tiekimo ir 
perdavimo paslaugų srityje; palankiai 
vertina tai, kad sanglaudos ir regioninės 
politikos įnašas siekiant skatinti 
atsinaujinančiosios energijos vartojimą 
laipsniškai toliau didėjo; mano, jog ypač 
svarbu, kad vykdant Komisijos politiką 
artimiausiu laikotarpiu būtų galima toliau 
didinti finansavimo normą;

Or. ro

Pakeitimas 15
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant Komisijos politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima toliau didinti 
finansavimo normą;

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo, kad atsinaujinantieji energijos 
ištekliai visapusiškai padėtų pasiekti ES 
energetikos politikos tikslus ir kad ES 
tikslai energetikos srityje būtų įgyvendinti 
visos ES mastu; mano, jog ypač svarbu, 
kad vykdant Komisijos politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima toliau didinti
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finansavimo normą;

Or. en

Pakeitimas 16
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant Komisijos politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima toliau didinti 
finansavimo normą;

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant Komisijos politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima toliau didinti 
finansavimo normą; mano, kad reikia 
siekti plataus užmojo įpareigojančių 
tikslų, susijusių su atsinaujinančiąja 
energija po programos 
„Horizontas 2020“, siekiant skatinti 
perėjimą prie kuo dažnesnio švarios ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo;

Or. fr

Pakeitimas 17
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka 
svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos 
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Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant Komisijos politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima toliau didinti 
finansavimo normą;

Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą laipsniškai toliau 
didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad 
vykdant Komisijos politiką būtų galima 
toliau didinti finansavimo normą ir 
Europos Sąjungos finansavimas
artimiausiu 2014–2020 m. laikotarpiu
būtų pakankamas;

Or. es

Pakeitimas 18
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

mano, kad norint gauti visapusišką naudą 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
reikia glaudžiau bendradarbiauti 
energetikos infrastruktūros srityje ir skirti 
papildomai ES lėšų naujoms 
technologijoms finansuoti;

Or. ro

Pakeitimas 19
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad protingai naudojant kitu 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu 
numatyto finansavimo lėšas bus galima
pasiekti tikslą padidinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių dalį iki 20 proc., taip pat 
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pasiekti Europos Sąjungos tvarumo ir 
konkurencingumo tikslus;

Or. ro

Pakeitimas 20
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos gali atlikti svarbiausią 
vaidmenį atsinaujinančiosios energijos 
plėtros srityje ir visuomenės perėjimo prie 
anglies dioksido kiekio mažinimo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 21
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. atsižvelgia į tai, kad 
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams 
skiriama didelė parama iš Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF); tačiau 
teigia, kad naujiems energijos 
pajėgumams finansuoti, ypač 
investicijoms į elektros energijos tinklą 
remti, skiriamų ERPF lėšų suma yra gana 
maža; pabrėžia struktūrinių fondų 
suteikiamas galimybes modernizuoti 
esamą energetikos infrastruktūrą ir 
aptarnauti tinkamai sujungtą Europos 
infrastruktūrą siekiant integruoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius į 
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Europos energijos rinką;

Or. en

Pakeitimas 22
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad Bendros strateginės 
programos fondų investicijos galėtų labai 
praversti sprendžiant atsinaujinančiosios 
energijos problemas; taip pat atkreipia 
dėmesį į privačių (pirmiausia – Europos) 
investicijų ir naujoviškų finansinių 
priemonių svarbą; nepamiršdamas 
iniciatyvos „Horizontas 2020“ vaidmens 
pažymi, kad iš struktūrinių fondų remiami 
mokslinių tyrimų ir plėtros projektai, ypač 
vykdomi vietos lygmeniu, yra labai 
svarbūs skatinant Europos 
atsinaujinančiosios energijos sektoriaus 
plėtrą ir sprendžiant konkrečias teritorines 
problemas;

3. mano, kad atėjo laikas pateikti 
įtikinamus argumentus atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudai ir padidinti 
investicijas į regionų pajėgumą naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, o 
ne iškastinį kurą, nepaisant didesnių 
pasiruošimo gamybai išlaidų; teigia, kad 
Bendros strateginės programos fondų 
investicijos galėtų labai praversti 
sprendžiant atsinaujinančiosios energijos 
problemas, nes jos padėtų sukurti prie 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pritaikytus pažangiuosius elektros 
energijos tinklus, įrengti energijos 
saugyklas, pažangiąją energijos 
infrastruktūrą namų ūkiuose ir įmonėse 
bei pastatyti bendros šilumos ir elektros 
energijos gamybos jėgaines ir taip skatinti 
integruotą atsinaujinančiosios energijos 
gamybą; nepamiršdamas iniciatyvos 
„Horizontas 2020“ vaidmens pažymi, kad 
iš struktūrinių fondų remiami mokslinių 
tyrimų ir plėtros projektai, ypač vykdomi 
vietos lygmeniu, yra labai svarbūs 
skatinant Europos atsinaujinančiosios 
energijos sektoriaus plėtrą ir sprendžiant 
konkrečias teritorines problemas;

Or. en



PE504.185v01-00 14/48 AM\925382LT.doc

LT

Pakeitimas 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad Bendros strateginės 
programos fondų investicijos galėtų labai 
praversti sprendžiant atsinaujinančiosios 
energijos problemas; taip pat atkreipia 
dėmesį į privačių (pirmiausia – Europos)
investicijų ir naujoviškų finansinių 
priemonių svarbą; nepamiršdamas 
iniciatyvos „Horizontas 2020“ vaidmens 
pažymi, kad iš struktūrinių fondų remiami 
mokslinių tyrimų ir plėtros projektai, ypač 
vykdomi vietos lygmeniu, yra labai 
svarbūs skatinant Europos 
atsinaujinančiosios energijos sektoriaus 
plėtrą ir sprendžiant konkrečias teritorines 
problemas;

3. teigia, kad Bendros strateginės 
programos fondų investicijos galėtų labai 
praversti sprendžiant atsinaujinančiosios 
energijos problemas; taip pat atkreipia 
dėmesį į privačių investicijų ir naujoviškų 
finansinių priemonių svarbą; 
nepamiršdamas iniciatyvos „Horizontas 
2020“ vaidmens pažymi, kad iš 
struktūrinių fondų remiami mokslinių 
tyrimų ir plėtros projektai, ypač vykdomi 
vietos lygmeniu, yra labai svarbūs 
skatinant Europos energetikos sektoriaus,
įskaitant atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, plėtrą ir sprendžiant konkrečias 
teritorines problemas; pažymi, kad regionų 
ir vietos valdžios institucijos turi atlikti 
vieną iš svarbiausių vaidmenų diegiant 
būtiniausias naujoves energetikos 
sektoriuje, jeigu ES nori pasiekti savo 
tikslus atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo 
srityje, ir joms turėtų būti suteikta tikra 
galimybė daryti įtaką šiems tikslams;

Or. en

Pakeitimas 24
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad Bendros strateginės 
programos fondų investicijos galėtų labai 
praversti sprendžiant atsinaujinančiosios 
energijos problemas; taip pat atkreipia 

3. teigia, kad Bendros strateginės 
programos fondų investicijos galėtų labai 
praversti sprendžiant atsinaujinančiosios 
energijos problemas ir išnaudojant jų 
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dėmesį į privačių (pirmiausia – Europos) 
investicijų ir naujoviškų finansinių 
priemonių svarbą; nepamiršdamas 
iniciatyvos „Horizontas 2020“ vaidmens 
pažymi, kad iš struktūrinių fondų remiami 
mokslinių tyrimų ir plėtros projektai, ypač 
vykdomi vietos lygmeniu, yra labai 
svarbūs skatinant Europos 
atsinaujinančiosios energijos sektoriaus 
plėtrą ir sprendžiant konkrečias teritorines 
problemas;

teikiamas galimybes efektyvaus energijos 
vartojimo srityje; taip pat atkreipia dėmesį 
į privačių (pirmiausia – Europos) 
investicijų ir naujoviškų finansinių 
priemonių svarbą; nepamiršdamas 
iniciatyvos „Horizontas 2020“ vaidmens 
pažymi, kad iš struktūrinių fondų remiami 
mokslinių tyrimų ir plėtros projektai, ypač 
vykdomi vietos lygmeniu, yra labai 
svarbūs skatinant Europos 
atsinaujinančiosios energijos sektoriaus 
plėtrą ir sprendžiant konkrečias teritorines 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 25
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad Bendros strateginės 
programos fondų investicijos galėtų labai 
praversti sprendžiant atsinaujinančiosios 
energijos problemas; taip pat atkreipia 
dėmesį į privačių (pirmiausia – Europos) 
investicijų ir naujoviškų finansinių 
priemonių svarbą; nepamiršdamas 
iniciatyvos „Horizontas 2020“ vaidmens 
pažymi, kad iš struktūrinių fondų remiami 
mokslinių tyrimų ir plėtros projektai, ypač 
vykdomi vietos lygmeniu, yra labai 
svarbūs skatinant Europos 
atsinaujinančiosios energijos sektoriaus 
plėtrą ir sprendžiant konkrečias teritorines 
problemas;

3. teigia, kad Bendros strateginės 
programos fondų investicijos galėtų labai 
praversti sprendžiant atsinaujinančiosios 
energijos problemas; taip pat atkreipia 
dėmesį į viešų ir privačių (pirmiausia –
Europos) investicijų ir naujoviškų 
finansinių priemonių svarbą; 
nepamiršdamas iniciatyvos „Horizontas 
2020“ vaidmens pažymi, kad iš 
struktūrinių fondų remiami mokslinių 
tyrimų ir plėtros projektai, ypač vykdomi 
vietos lygmeniu, yra labai svarbūs 
skatinant Europos atsinaujinančiosios 
energijos sektoriaus plėtrą ir sprendžiant 
konkrečias teritorines problemas;

Or. es
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Pakeitimas 26
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia 
skatinti veiklą, kuria siekiama išnaudoti 
dėl nuotolio ir geografinės atskirties nuo 
iškastinio kuro labai priklausomų salų 
galimybes atsinaujinančiosios energijos 
srityje, ir tai darant reikėtų atsižvelgti į 
būtinybę įtraukti į Europos energetikos 
politiką priemones, kurios suteiktų 
galimybę tinkamai spręsti dėl izoliuotų 
energetikos sistemų kylančias problemas;

Or. pt

Pakeitimas 27
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad ateityje pažangieji 
elektros energijos tinklai atliks svarbų 
vaidmenį, kaip numatoma Europos 
Komisijos dokumento dėl energetikos 
politikos projekte, sprendžiant ES mastu 
esamą turimų atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių disbalanso problemą ir kuriant 
Europos energijos rinką, gebančią 
pateikti šiuos išteklius visiems regionams;

Or. en

Pakeitimas 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. kadangi daugumoje dabar galiojančių 
taisyklių dėl atsinaujinančiosios energijos 
gamybos neatsižvelgiama į elektrinės 
geografinės padėties kriterijus ir 
neišnaudojami su sąnaudomis susiję 
pranašumai ir todėl Europos energetinė 
pertvarka pasidaro nepagrįstai brangi;

Or. en

Pakeitimas 29
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad norint labiau integruoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
reikės atitinkamai pritaikyti Europos 
energetikos infrastruktūrą ir perdavimo, 
ir skirstymo lygmeniu; rekomenduoja 
ateityje planuojant ir valstybių narių ir 
Bendrijos lėšomis finansuojamas 
infrastruktūros investicijas atsižvelgti į 
ilgalaikį scenarijų bei numatomus 
rezultatus ir papildomus poreikius 
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams 
skirtos infrastruktūros techninės plėtros 
srityje; 

Or. ro

Pakeitimas 30
Victor Boştinaru
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad investicijos į 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių sritį 
yra būtinos, kad jų kaina galėtų tapti 
konkurencingesnė ir palyginama su 
tradicinių energijos išteklių kaina;

Or. en

Pakeitimas 31
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad svarbu sukurti paskatas, 
supaprastinti finansavimo strategiją ir 
sumažinti lėšų gavėjams tenkančias 
sandorių išlaidas; pabrėžia, kad reikėtų 
skatinti regionines ir nacionalines 
suinteresuotąsias šalis daugiau investuoti 
į atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
ir kad rinkos sąlygos bei reglamentavimo 
sistemos turi būti supaprastintos; ragina 
Europos Komisiją, valstybes nares ir 
reguliavimo institucijas dėti daugiau 
pastangų, kad šios kliūtys būtų pašalintos;

Or. en

Pakeitimas 32
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad yra būtina, jog investicijos į 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
būtų papildytos investicijomis į pažangųjį 
ir sujungtą skirstomąjį tinklą, įskaitant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus;

Or. en

Pakeitimas 33
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad padidėjusi 
atsinaujinančiosios energijos gamyba kels 
grėsmę esamos energetikos infrastruktūros 
tinkamumui eksploatuoti; pabrėžia viešojo 
ir privačiojo finansavimo svarbą investicijų 
į energetikos infrastruktūrą srityje; mano, 
kad, siekiant naudingesnio plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos investicinių 
projektų poveikio, jie turėtų būti remiami, 
pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemone (ELENA), o programa „Pažangi 
energetika Europai“ galėtų būti naudojama 
atsinaujinančiosios energijos 
patrauklumui didinti;

4. pažymi, kad padidėjusi 
atsinaujinančiosios energijos gamyba kels 
grėsmę esamos energetikos infrastruktūros 
tinkamumui eksploatuoti; pabrėžia viešojo 
ir privačiojo finansavimo svarbą investicijų 
į energetikos infrastruktūrą srityje; mano, 
kad, siekiant naudingesnio nedidelio masto 
ir decentralizuotų atsinaujinančiosios 
energijos investicinių projektų poveikio, jie 
turėtų būti remiami, pvz., Europos 
pagalbos vietinei energetikai priemone 
(ELENA), o programa „Pažangi energetika 
Europai“ galėtų būti naudojama bendriems 
mažų kaimo bendruomenių 
atsinaujinančiosios energijos projektams 
skatinti;

Or. en

Pakeitimas 34
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
4 dalis



PE504.185v01-00 20/48 AM\925382LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad padidėjusi 
atsinaujinančiosios energijos gamyba kels 
grėsmę esamos energetikos infrastruktūros 
tinkamumui eksploatuoti; pabrėžia viešojo 
ir privačiojo finansavimo svarbą investicijų 
į energetikos infrastruktūrą srityje; mano, 
kad, siekiant naudingesnio plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos investicinių 
projektų poveikio, jie turėtų būti remiami, 
pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemone (ELENA), o programa „Pažangi 
energetika Europai“ galėtų būti naudojama 
atsinaujinančiosios energijos patrauklumui 
didinti;

4. pažymi, kad padidėjusi 
atsinaujinančiosios energijos gamyba kels 
grėsmę esamos energetikos infrastruktūros 
tinkamumui eksploatuoti; pabrėžia viešojo 
ir privačiojo finansavimo svarbą investicijų 
į energetikos infrastruktūrą srityje; ragina 
spartinti Europos energetikos vidaus 
rinkos kūrimą ir plėtrą; mano, kad, 
siekiant naudingesnio plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos investicinių 
projektų poveikio, jie turėtų būti remiami, 
pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemone (ELENA), o programa „Pažangi 
energetika Europai“ galėtų būti naudojama 
atsinaujinančiosios energijos patrauklumui 
didinti;

Or. de

Pakeitimas 35
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad padidėjusi 
atsinaujinančiosios energijos gamyba kels 
grėsmę esamos energetikos infrastruktūros 
tinkamumui eksploatuoti; pabrėžia viešojo 
ir privačiojo finansavimo svarbą investicijų 
į energetikos infrastruktūrą srityje; mano, 
kad, siekiant naudingesnio plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos investicinių 
projektų poveikio, jie turėtų būti remiami, 
pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemone (ELENA), o programa „Pažangi 
energetika Europai“ galėtų būti naudojama 
atsinaujinančiosios energijos patrauklumui 
didinti;

4. pažymi, kad padidėjusi 
atsinaujinančiosios energijos gamyba kels 
grėsmę esamos energetikos infrastruktūros 
tinkamumui eksploatuoti; pabrėžia viešojo 
ir privačiojo finansavimo svarbą investicijų 
į energetikos infrastruktūrą srityje, ypač 
infrastruktūros modernizavimui; mano, 
kad, siekiant naudingesnio plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos investicinių 
projektų poveikio, jie turėtų būti remiami, 
pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemone (ELENA), o programa „Pažangi 
energetika Europai“ galėtų būti naudojama 
atsinaujinančiosios energijos patrauklumui 
didinti;
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Or. en

Pakeitimas 36
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad padidėjusi 
atsinaujinančiosios energijos gamyba kels 
grėsmę esamos energetikos infrastruktūros 
tinkamumui eksploatuoti; pabrėžia viešojo 
ir privačiojo finansavimo svarbą investicijų 
į energetikos infrastruktūrą srityje; mano, 
kad, siekiant naudingesnio plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos investicinių 
projektų poveikio, jie turėtų būti remiami, 
pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemone (ELENA), o programa „Pažangi 
energetika Europai“ galėtų būti naudojama 
atsinaujinančiosios energijos patrauklumui 
didinti;

4. pabrėžia, kad atsinaujinančiosios 
energijos technologijų naudojimas turėtų 
būti optimizuotas remiantis regione 
turimais atsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais; pažymi, kad padidėjusi 
atsinaujinančiosios energijos gamyba kels 
grėsmę esamos energetikos infrastruktūros 
tinkamumui eksploatuoti, nes šaltiniai 
dažnai yra nutolę ir todėl reikalinga atlikti 
didelį darbą tiesiant perdavimo ir 
skirstymo linijas; pabrėžia viešojo ir 
privačiojo finansavimo svarbą investicijų į 
energetikos infrastruktūrą srityje; mano, 
kad, siekiant naudingesnio plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos investicinių 
projektų poveikio, jie turėtų būti remiami, 
pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemone (ELENA), o programa „Pažangi 
energetika Europai“ galėtų būti naudojama 
atsinaujinančiosios energijos patrauklumui 
didinti;

Or. en

Pakeitimas 37
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad padidėjusi
atsinaujinančiosios energijos gamyba kels 

4. pažymi, kad dėl siekio didinti
atsinaujinančiosios energijos gamybą kils 
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grėsmę esamos energetikos
infrastruktūros tinkamumui eksploatuoti; 
pabrėžia viešojo ir privačiojo finansavimo 
svarbą investicijų į energetikos 
infrastruktūrą srityje; mano, kad, siekiant 
naudingesnio plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos investicinių 
projektų poveikio, jie turėtų būti remiami, 
pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemone (ELENA), o programa „Pažangi 
energetika Europai“ galėtų būti naudojama 
atsinaujinančiosios energijos patrauklumui 
didinti;

grėsmė atsinaujinančiosios energijos 
integravimo tikslui, dėl kurio susitarė 
Europos Sąjunga ir kuriam reikia labai 
mazginio transporto tinklo; pabrėžia, kad 
svarbu didinti tiek tarpvalstybinių 
jungčių, taip pat vidaus energijos 
perdavimo infrastruktūros objektų, 
skaičių, tiek pajėgumą; pabrėžia viešojo ir 
privačiojo finansavimo svarbą investicijų į 
energetikos infrastruktūrą srityje; mano, 
kad, siekiant naudingesnio plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos investicinių 
projektų poveikio, jie turėtų būti 
veiksmingiau remiami, pvz., Europos 
pagalbos vietinei energetikai priemone 
(ELENA), o programa „Pažangi energetika 
Europai“ galėtų būti naudojama 
atsinaujinančiosios energijos didesniam 
patrauklumui ir platesniam naudojimui 
skatinti;

Or. es

Pakeitimas 38
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, atsižvelgdamas į regionų 
poreikius, kad pagal Bendrą strateginę 
programą atsinaujinantiesiems energijos 
ištekliams numatytos lėšos pirmiausia 
turėtų būti skirtos pagamintos elektros 
energijos/kuro skirstymui vietoje ir 
nedidelio masto atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių projektams finansuoti;

Or. en
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Pakeitimas 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad daugelyje valstybių narių 
atsinaujinančiųjų išteklių energija jau 
sudaro daugiau kaip 20 proc. energijos 
rinkos, o nacionalinės supirkimo tarifų ir 
lengvatinės tvarkos taisyklės lemia 
konkurencijos iškraipymą;

Or. en

Pakeitimas 40
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. nustato, kad atsinaujinančiosios 
energijos teritorijos Europos Sąjungoje 
dažnai yra geografiškai nutolusios nuo 
vartojimo centrų, todėl reikia plėtoti 
švariai energijai pritaikytus transporto 
tinklus; pabrėžia, kad taip pat skatinama 
veiksminga atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių gamyba, siekiant sumažinti 
perdavimo nuostolius ir padidinti tiekimo 
saugumą ir siekiant, kad regionai gebėtų 
patys apsirūpinti energija;

Or. fr

Pakeitimas 41
Lena Kolarska-Bobińska
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Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. todėl remia daugiapakopį valdymą ir 
decentralizuotą energetikos politikos ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
metodą, įskaitant, be kita ko, merų paktą 
ir tolesnę Pažangiųjų miestų iniciatyvos 
plėtrą, taip pat geriausių sprendimų 
regionų ir vietos lygmeniu skatinimą 
rengiant informacijos kampanijas;

Or. en

Pakeitimas 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina panaikinti nacionalines nuo 
ES draudimo teikti valstybės pagalbą 
atsinaujinančiajai energijai nukrypti 
leidžiančias nuostatas turint mintyje 
rinkos iškraipymus, kurių radosi šalyse, 
kuriuose atsinaujinantieji energijos 
ištekliai sudaro 20 proc. energijos rinkos; 
taip pat kritiškai vertina lengvatinio 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
supirkimo nuostatas, jei jos dalis viršija 
tam tikrą lygį, nes dėl to gali būti 
pakenkta tinklo stabilumui ir iškreipta 
konkurencija;

Or. en

Pakeitimas 43
Younous Omarjee
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Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pažymi, kad necentralizuota 
atsinaujinančiosios energijos gamyba, kai 
ji vykdoma piliečių kooperatyvuose, 
kuriuose jie drauge investuoja į 
atsinaujinančiosios energijos gamybą ir 
tiekimą jų aplinkoje, turės svarbią 
reikšmę ateities atsinaujinančiosios 
energijos politikoje;

Or. fr

Pakeitimas 44
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pažymi, kad didelio masto 
atsinaujinančiosios energijos projektų 
tikslai dažnai yra susiję su šios energijos 
perdavimu už jos gamybos regiono ribų 
arba juos įgyvendinant išsiaiškinama, kad 
vietos elektros energijos tinklai neturi 
pajėgumo priimti šią periodiškai tiekiamą 
energiją;

Or. en

Pakeitimas 45
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinimo energija 5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinti energija 
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svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat 
lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį 
regionų ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu 
stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija;

svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat 
lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį 
regionų ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu 
stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija; 
apgailestauja, kad dėl didėjančios ES 
priklausomybės nuo importuojamo 
iškastinio kuro ir energijos saugyklų 
trūkumo Europos regionai taip pat yra 
menkai apsaugoti nuo krizių ir 
konkurencijos;

Or. en

Pakeitimas 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinimo energija 
svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat 
lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį 
regionų ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu 
stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija; 

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinimo energija 
svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat 
lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį 
regionų ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu 
stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija; 
pažymi, kad, siekiant įgyvendinti 
Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. ir 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytus 
tikslus, ateityje svarbu stengtis pakeisti 
iškastinį kurą ir importuojamą energiją 
vietoje ir regionuose gaminama Europos 
atsinaujinančiąja energija, įskaitant 
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energiją, gaminamą pagal 
tarpvalstybinius bendradarbiavimo 
projektus;

Or. ro

Pakeitimas 47
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinimo energija 
svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat 
lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį 
regionų ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu 
stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija; 

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinimo energija 
svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat 
lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį 
regionų ekonomikai; todėl pabrėžia, kad 
yra gyvybiškai svarbu šiose srityse 
įgyvendinti tokią paramos politiką, kuri 
yra tvari ilguoju laikotarpiu, kuria 
skatinamos naujos technologijos ir kuria 
sukuriami plataus užmojo ir kartu 
suprantami paramos mechanizmai, 
siekiant įgyvendinti Energetikos veiksmų 
plane iki 2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu 
stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija; 

Or. pt

Pakeitimas 48
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinimo energija 5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinti energija 



PE504.185v01-00 28/48 AM\925382LT.doc

LT

svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat
lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį 
regionų ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu 
stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija;

svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat 
lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį 
regionų ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, jau artimiausioje 
ateityje ir vidutiniu laikotarpiu svarbu 
stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija;

Or. en

Pakeitimas 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinimo energija 
svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip 
pat lėtai atsinaujinančių išteklių,
vaidmenį regionų ekonomikai; pažymi, 
kad, siekiant įgyvendinti Energetikos 
veiksmų plane iki 2050 m. ir strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytus tikslus, ateityje 
svarbu stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija;

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinti energija 
svarbą ir Europos atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių vaidmenį regionų 
ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu 
stengtis pakeisti didelio anglies dioksido 
kiekio ir importuojamą energiją vietoje 
gaminama Europos atsinaujinančiąja 
energija;

Or. en

Pakeitimas 50
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinimo energija 
svarbą ir labai svarbų Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat 
lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį 
regionų ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. ir strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu 
stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama 
Europos atsinaujinančiąja energija;

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinti energija ir 
saugaus energijos tiekimo visoje Europos 
Sąjungoje užtikrinimo svarbą ir labai 
svarbų Europos atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, taip pat lėtai atsinaujinančių 
išteklių, vaidmenį regionų ekonomikai; 
pažymi, kad, siekiant įgyvendinti 
Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. ir 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytus 
tikslus, ateityje svarbu stengtis pakeisti 
iškastinį kurą ir importuojamą energiją 
vietoje gaminama Europos 
atsinaujinančiąja energija;

Or. es

Pakeitimas 51
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad Europos regionams reikia 
daugiau lankstumo, kad jie galėtų 
prisitaikyti prie juose esančių 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
juos naudoti, o tai reiškia, kad turi būti 
visapusiškai naudojamasi 
decentralizuotos energijos gamybos 
sistema siekiant įsisavinti kintamus 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
naudoti juos ten, kur jų yra daugiausia; 
pažymi, kad tai turėtų būti daroma 
vadovaujantis decentralizuotu požiūriu, 
kurį taikant didžiausias dėmesys 
skiriamas pažangiesiems tinklams ir 
technologijoms ir skatinama tvirtai susieti 
inovacijas ir investicijas;

Or. pt
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Pakeitimas 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina persvarstyti kai kuriose šalyse 
numatytus ar taikomus mokėjimus už 
įprastų elektrinių pajėgumus siekiant 
išlaikyti bazinę apkrovą, kurie gali
prieštarauti Europos konkurencijos 
taisyklėms; vietoj to ragina valstybes 
nares ir energijos gamintojus 
bendradarbiaujant su atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamintojais vidaus 
rinkoje organizuoti bazinės apkrovos 
grupes remiantis laisvosios rinkos 
principais; prašo Komisijos parengti 
teisinę sistemą, pagal kurią būtų galima 
įsteigti vietos grupes siekiant užtikrinti 
bazinę apkrovą;

Or. en

Pakeitimas 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina ES veiksmingiau naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
šiuo tikslu siekti sukurti visoje ES 
taikomų paskatų naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
sistemą, kuria remiantis konkrečių rūšių 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
būtų galima naudoti tose ES dalyse, kur 
jie veiksmingiausi, taip sumažinant 
skatinimo juos naudoti sąnaudas ir 
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užtikrinant veiksmingą finansavimo 
paskirstymą;

Or. en

Pakeitimas 54
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad galimų 
atsinaujinančiosios energijos šaltinių 
(vėjo, vandens, saulės, biomasės ir kt.) 
gausu atokiausiuose regionuose; 
pabrėžia, kad atokiausi regionai gali būti 
tikros laboratorijos ir puikūs tyrimų 
centrai, skirti stebėti, tirti, išrasti, vertinti 
atsinaujinančiajai energijai ir ją naudoti; 
ypač palankiai vertina tai, kad 
Prancūzijos atokiausių regionų tikslas iki 
2020 m. vartoti bent 50 proc. 
atsinaujinančiosios energijos, o tai yra 
daugiau nei 20 proc., nustatyti pagal 
strategiją „Europa 2020“; mano, kad 
Europos Sąjunga turi vertinti atokiausių 
regionų ir UŽT unikalius pranašumus ir 
patirtį tvarios energijos srityje ir skatinti 
salų regionus jungtis į tinklus, kad būtų 
galima keistis gerąja patirtimi ir užsiimti 
bendra veikla;

Or. fr

Pakeitimas 55
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 
projektus; pažymi, kad valstybės narės ir 
regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda; 
pažymi, kad bioenergija gali būti labai 
naudinga energijos valdymo, ekonomikos 
augimo ir gyvybingumo srityje, ypač retai 
apgyvendintuose regionuose ir kaimo 
vietovėse;

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 
projektus; pažymi, kad valstybės narės ir 
regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda, o 
tai reiškia, kad reikia didesnio lankstumo; 
pažymi, kad bioenergija gali būti labai 
naudinga energijos valdymo, ekonomikos 
augimo ir gyvybingumo srityje, ypač retai 
apgyvendintuose regionuose ir kaimo 
vietovėse; šiuo atžvilgiu pabrėžia 
energetikos sistemų salose ir atokiuose 
regionuose svarbą;

Or. pt

Pakeitimas 56
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 
projektus; pažymi, kad valstybės narės ir 
regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda; 

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 
projektus; pabrėžia, kad siekti visuomenės 
pritarimo atsinaujinantiesiems energijos 
ištekliams ir to, kad jie būtų naudojami, 
galima, pvz., pasitelkiant 
atsinaujinančiosios energijos 
kooperatyvus; pažymi, kad valstybės narės 
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pažymi, kad bioenergija gali būti labai 
naudinga energijos valdymo, ekonomikos 
augimo ir gyvybingumo srityje, ypač retai 
apgyvendintuose regionuose ir kaimo 
vietovėse;

ir regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
dėl geografinių skirtumų; mano, kad 
būtina išsiaiškinti konkrečias regiono 
stipriąsias puses ir jas kuo geriau 
išnaudoti; pažymi, kad tvariai naudojama 
bioenergija gali prisidėti skatinant
energijos valdymą, ekonomikos augimą ir 
gyvybingumą, ypač retai apgyvendintuose 
regionuose ir kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 
projektus; pažymi, kad valstybės narės ir 
regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda; 
pažymi, kad bioenergija gali būti labai 
naudinga energijos valdymo, ekonomikos 
augimo ir gyvybingumo srityje, ypač retai 
apgyvendintuose regionuose ir kaimo 
vietovėse; 

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 
projektus; pažymi, kad valstybės narės ir 
regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda, 
todėl turėtų būti sukurta POSEI sistema 
paremta konkreti programa, kaip 
raginama Parlamento pranešime dėl 
sanglaudos politikos vaidmens 
atokiausiuose Europos Sąjungos 
regionuose atsižvelgiant į strategiją 
„Europa 2020“, kurį parengė N. Texeira 
(2011/2195(INI)); pažymi, kad bioenergija 
gali būti labai naudinga energijos valdymo, 
ekonomikos augimo ir gyvybingumo 
srityje, ypač retai apgyvendintuose 
regionuose ir kaimo vietovėse;
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Or. pt

Pakeitimas 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios 
energijos projektus; pažymi, kad valstybės 
narės ir regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda; 
pažymi, kad bioenergija gali būti labai 
naudinga energijos valdymo, ekonomikos 
augimo ir gyvybingumo srityje, ypač retai 
apgyvendintuose regionuose ir kaimo 
vietovėse;

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant ES energijos projektus; 
pažymi, kad valstybės narės ir regionai turi 
savo stipriąsias puses atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių srityje ir kad dėl 
geografinių skirtumų atsinaujinančiosios 
energijos politika regionuose negali būti 
visiškai vienoda; pažymi, kad bioenergija 
gali būti labai naudinga energijos valdymo, 
ekonomikos augimo ir gyvybingumo 
srityje, ypač retai apgyvendintuose 
regionuose ir kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 59
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 
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projektus; pažymi, kad valstybės narės ir 
regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda; 
pažymi, kad bioenergija gali būti labai 
naudinga energijos valdymo, ekonomikos 
augimo ir gyvybingumo srityje, ypač retai 
apgyvendintuose regionuose ir kaimo 
vietovėse;

projektus; pažymi, kad valstybės narės ir 
regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda; į 
vietos ir regionų sąlygas ir turimus 
išteklius turi būti atsižvelgiama plėtojant 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
potencialą; pažymi, kad bioenergija gali 
būti labai naudinga energijos valdymo, 
ekonomikos augimo ir gyvybingumo 
srityje, ypač retai apgyvendintuose 
regionuose ir kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 60
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 
projektus; pažymi, kad valstybės narės ir 
regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda; 
pažymi, kad bioenergija gali būti labai 
naudinga energijos valdymo, ekonomikos 
augimo ir gyvybingumo srityje, ypač retai
apgyvendintuose regionuose ir kaimo 
vietovėse;

6. mano, kad vietos lygmeniu 
įgyvendinamos tvarios energetikos 
strategijos yra labai svarbios regioninei ir 
socialinei plėtrai, nes regionų atstovai 
jomis skatinami aktyviau dalyvauti 
įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos 
projektus; pažymi, kad valstybės narės ir 
regionai turi savo stipriąsias puses 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje 
ir kad dėl geografinių skirtumų 
atsinaujinančiosios energijos politika 
regionuose negali būti visiškai vienoda; 
pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į regionų 
ypatumus ir jų prioritetus, kai tam tikri 
atsinaujinantieji energijos ištekliai 
tinkamesni vietos sąlygoms, kad būtų 
pasiekti 2020 m. tikslai; pažymi, kad 
bioenergija gali būti labai naudinga 
energijos valdymo, ekonomikos augimo ir 
gyvybingumo srityje, ypač retai 
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apgyvendintuose regionuose ir kaimo 
vietovėse, taip pat labai naudingi gali būti 
kiti energijos ištekliai, pavyzdžiui, 
geoterminė energija, vėjo energija, ypač 
išgaunama jūroje ant plūduriuojančios 
platformos ir pagaminama banguojant 
jūrai ir potvynių bei atoslūgių metu, – šie 
ištekliai leidžia priimti veiksmingus 
sprendimus, siekiant patenkinti 
pažeidžiamiausių vartotojų poreikius, ir 
padeda kurti darbo vietas;

Or. es

Pakeitimas 61
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad regionų lygmeniu bus 
būtina vadovautis integruotu požiūriu 
siekiant padidinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą; mano, kad įrengiant 
infrastruktūrą reikėtų įtraukti įvairius 
veikėjus ir tai turėtų būti daroma 
nesukuriant papildomų biurokratijos 
grandžių;

Or. en

Pakeitimas 62
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
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turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių energetikos 
projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą turėtų būti visapusiškai 
naudojamasi Europos regioninio 
bendradarbiavimo programomis, taip pat 
Pasirengimo narystei pagalbos priemone ir 
Europos kaimynystės priemone; taip pat 
pabrėžia, kad turėtų būti dalijamasi 
geriausia patirtimi ir remiamasi šiomis
programomis;

turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių energetikos 
projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą turėtų būti naudojamasi 
Europos regioninio bendradarbiavimo 
programomis, taip pat Pasirengimo narystei 
pagalbos priemone ir Europos kaimynystės 
priemone; taip pat pabrėžia, kad turėtų būti 
dalijamasi geriausia patirtimi ir remiamasi 
šiomis programomis;

Or. de

Pakeitimas 63
Markus Pieper

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių energetikos 
projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą turėtų būti visapusiškai 
naudojamasi Europos regioninio 
bendradarbiavimo programomis, taip pat 
Pasirengimo narystei pagalbos priemone ir 
Europos kaimynystės priemone; taip pat 
pabrėžia, kad turėtų būti dalijamasi 
geriausia patirtimi ir remiamasi šiomis 
programomis;

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių energetikos 
projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą turėtų būti pagal 
galimybę (lingvistinis pakeitimas originale 
anglų kalba) naudojamasi Europos 
regioninio bendradarbiavimo programomis, 
taip pat Pasirengimo narystei pagalbos 
priemone ir Europos kaimynystės 
priemone; taip pat pabrėžia, kad turėtų būti 
dalijamasi geriausia patirtimi ir remiamasi 
šiomis programomis;

Or. de
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Pakeitimas 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių energetikos 
projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą turėtų būti 
visapusiškai naudojamasi Europos 
regioninio bendradarbiavimo programomis, 
taip pat Pasirengimo narystei pagalbos 
priemone ir Europos kaimynystės 
priemone; taip pat pabrėžia, kad turėtų būti 
dalijamasi geriausia patirtimi ir remiamasi 
šiomis programomis;

7. teigia, kad veiksmingi
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių energetikos 
projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad 
turėtų būti naudojamasi Europos regioninio 
bendradarbiavimo programomis, taip pat 
Pasirengimo narystei pagalbos priemone ir 
Europos kaimynystės priemone; taip pat 
pabrėžia, kad turėtų būti dalijamasi 
geriausia patirtimi ir remiamasi šiomis 
programomis; remia sanglaudos ir 
energetikos politikos lėšų naudojimą 
tarpvalstybiniams projektams, 
įgyvendinamiems su trečiosiomis 
valstybėmis partnerėmis, ir nacionalinių 
tinklų jungtims; pabrėžia, kad pasienio 
regionai turėtų būti kuo labiau įtraukti į 
ES sistemą siekiant užtikrinti tvarų 
vystymąsi abipus sienų; pabrėžia, kad 
tokiam finansavimui turėtų būti taikomos 
ES energijos rinkos taisyklės, įskaitant 
trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį;

Or. en

Pakeitimas 65
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
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jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių energetikos 
projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą turėtų būti visapusiškai 
naudojamasi Europos regioninio 
bendradarbiavimo programomis, taip pat 
Pasirengimo narystei pagalbos priemone ir 
Europos kaimynystės priemone; taip pat 
pabrėžia, kad turėtų būti dalijamasi 
geriausia patirtimi ir remiamasi šiomis 
programomis;

jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
pažymi, kad energetikos politikos srityje 
turi būti glaudžiau bendradarbiaujama su 
ES kaimyninėmis valstybėmis ir šiuo 
tikslu skatinama dalytis geriausia 
patirtimi ES mastu bei mažinami tarp 
valstybių esami skirtumai tvarių energijos 
išteklių naudojimo srityje; atkreipia 
dėmesį į tarptautinių energetikos projektų 
svarbą ir laikosi nuomonės, kad siekiant 
skatinti atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą turėtų būti visapusiškai 
naudojamasi Europos regioninio 
bendradarbiavimo programomis, taip pat 
Pasirengimo narystei pagalbos priemone ir 
Europos kaimynystės priemone; taip pat 
pabrėžia, kad turėtų būti dalijamasi 
geriausia patirtimi ir remiamasi šiomis 
programomis;

Or. en

Pakeitimas 66
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių energetikos 
projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą turėtų būti visapusiškai 
naudojamasi Europos regioninio 
bendradarbiavimo programomis, taip pat
Pasirengimo narystei pagalbos priemone ir 
Europos kaimynystės priemone; taip pat 
pabrėžia, kad turėtų būti dalijamasi 
geriausia patirtimi ir remiamasi šiomis 
programomis;

7. mano, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių projektų, 
regionų bendradarbiavimo programų ir 
teritorinio atokiausių regionų ir jų 
kaimynų bendradarbiavimo programų 
energijos srityje svarbą laikantis tinkamos 
teisės sistemos; pažymi, kad siekiant 
skatinti atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą turėtų būti visapusiškai 
naudojamasi Pasirengimo narystei 
pagalbos priemone ir Europos kaimynystės 
priemone; taip pat pabrėžia, kad turėtų būti 
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dalijamasi geriausia patirtimi ir remiamasi 
šiomis programomis;

Or. fr

Pakeitimas 67
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į tarptautinių energetikos 
projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad 
siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą turėtų būti visapusiškai 
naudojamasi Europos regioninio 
bendradarbiavimo programomis, taip pat 
Pasirengimo narystei pagalbos priemone ir 
Europos kaimynystės priemone; taip pat 
pabrėžia, kad turėtų būti dalijamasi 
geriausia patirtimi ir remiamasi šiomis 
programomis;

7. teigia, kad veiksmingi 
atsinaujinančiosios energijos projektai 
turėtų būti vykdomi ir už ES vidaus sienų, 
jau nekalbant apie jos išorės sienas; 
atkreipia dėmesį į bendradarbiavimo 
mechanizmų taikymo ir tarptautinių 
energetikos projektų svarbą ir laikosi 
nuomonės, kad siekiant skatinti 
atsinaujinančiosios energijos vartojimą 
turėtų būti visapusiškai naudojamasi 
Europos regioninio bendradarbiavimo 
programomis, taip pat Pasirengimo narystei 
pagalbos priemone ir Europos kaimynystės 
priemone; pabrėžia, kad svarbu stiprinti 
tarptautinį bendradarbiavimą energetikos 
srityje, pavyzdžiui, Viduržemio jūros 
regiono pietinėje dalyje, siekiant gerinti 
atsinaujinančiosios energijos plėtrą; taip 
pat pabrėžia, kad turėtų būti dalijamasi 
geriausia patirtimi ir remiamasi šiomis 
programomis;

Or. es

Pakeitimas 68
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
laipsniškai kurti Europos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
vidaus rinką visuose Europos regionuose 
atsižvelgiant į visus jų turimus energijos 
išteklius ir taip suteikiant jiems galimybę 
pasiekti tvarų konkurencingumą;

Or. pt

Pakeitimas 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad dėl skirtingų 
atsinaujinančiosios energijos skatinimo 
mechanizmų valstybėse narėse 
tarpvalstybinė prekyba elektros energija 
vyksta ne itin veiksmingai, nes įtvirtinama 
esama nelygybė arba ji netgi skatinama, ir 
taip trukdoma baigti kurti energijos 
vidaus rinką; pabrėžia, kad tai yra viena 
iš pagrindinių kliūčių, trukdančių plėtoti 
tarpvalstybinius regionų projektus, 
kuriems taikomi skirtingi 
atsinaujinančiosios energijos rėmimo 
mechanizmai;

Or. en

Pakeitimas 70
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pažymi, kad atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių integracija ir jų 
naudojimas didesniu mastu labai padeda 
mažinti įprastinius energijos šaltinius 
naudojant patiriamas išlaidas aplinkos 
apsaugai, iškastinio kuro vartojimą ir 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, todėl jie turėtų būti plėtojami 
skiriant dėmesį pagarbai gamtos apsaugai 
ir biologinei įvairovei;

Or. pt

Pakeitimas 71
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato 
kaitos ir energetikos politikos aspektai; 
pažymi, kad nustatyti tikslai ir gamybai 
taikomi reikalavimai gali ne visiškai atitikti 
visais atžvilgiais; pažymi, kad blogiausiu 
atveju dėl teisės aktų, kuriais ribojamas 
atsinaujinančiosios energijos vartojimas, 
bus kur kas sunkiau pasiekti tikslus ir kad 
tai gali turėti neigiamą poveikį regionų 
ekonomikai.

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato 
kaitos ir energetikos politikos aspektai; 
pažymi, kad nustatyti tikslai ir gamybai 
taikomi reikalavimai gali ne visiškai atitikti 
visais atžvilgiais; pažymi, kad blogiausiu 
atveju dėl teisės aktų, kuriais ribojamas 
atsinaujinančiosios energijos vartojimas, 
bus kur kas sunkiau pasiekti tikslus ir kad 
tai gali turėti neigiamą poveikį regionų 
ekonomikai; pažymi, kad 
atsinaujinančiosios energijos gavyba 
glaudžiai susijusi su energetikos 
infrastruktūros kūrimu ir plėtra ir kad 
tam būtiniems planavimo procesams 
dažnai reikalinga skirtingų planavimo 
lygmenų sąveika; pažymi, kad leidžiant 
nacionalinės teisės aktus reikia 
pasirūpinti energetikos infrastruktūros 
plėtros planavimo procesų 
supaprastinimu ir spartinimu.
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Or. de

Pakeitimas 72
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato 
kaitos ir energetikos politikos aspektai; 
pažymi, kad nustatyti tikslai ir gamybai 
taikomi reikalavimai gali ne visiškai atitikti 
visais atžvilgiais; pažymi, kad blogiausiu 
atveju dėl teisės aktų, kuriais ribojamas 
atsinaujinančiosios energijos vartojimas, 
bus kur kas sunkiau pasiekti tikslus ir kad 
tai gali turėti neigiamą poveikį regionų 
ekonomikai.

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato 
kaitos ir energetikos politikos aspektai; 
pažymi, kad nustatyti tikslai ir gamybai, 
kuri turi tapti vis tvaresnė ir našesnė,
taikomi reikalavimai gali ne visiškai atitikti 
visais atžvilgiais ir todėl dėl jų gali būti 
ribojama galimybė tiekti saugią, tvarią ir 
įperkamą energiją visiems ES piliečiams; 
pažymi, kad blogiausiu atveju dėl teisės 
aktų, kuriais ribojamas atsinaujinančiosios 
energijos vartojimas, bus kur kas sunkiau 
pasiekti tikslus ir kad tai gali turėti 
neigiamą poveikį regionų ekonomikai.

Or. pt

Pakeitimas 73
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato 
kaitos ir energetikos politikos aspektai; 
pažymi, kad nustatyti tikslai ir gamybai 
taikomi reikalavimai gali ne visiškai 
atitikti visais atžvilgiais; pažymi, kad 
blogiausiu atveju dėl teisės aktų, kuriais 
ribojamas atsinaujinančiosios energijos 
vartojimas, bus kur kas sunkiau pasiekti 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato 
kaitos ir energetikos politikos aspektai; 
skatina taikyti daugiapakopio valdymo 
metodą, kuriuo siekiama glaudžiau ir 
veiksmingiau susieti nacionalinius 
atsinaujinančiosios energijos planus ir 
regionų finansavimo strategiją.
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tikslus ir kad tai gali turėti neigiamą 
poveikį regionų ekonomikai.

Or. en

Pakeitimas 74
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato 
kaitos ir energetikos politikos aspektai; 
pažymi, kad nustatyti tikslai ir gamybai 
taikomi reikalavimai gali ne visiškai atitikti 
visais atžvilgiais; pažymi, kad blogiausiu 
atveju dėl teisės aktų, kuriais ribojamas 
atsinaujinančiosios energijos vartojimas, 
bus kur kas sunkiau pasiekti tikslus ir kad 
tai gali turėti neigiamą poveikį regionų 
ekonomikai.

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas, inovacijos ir tvarumas yra 
svarbiausi ES klimato kaitos ir energetikos 
politikos aspektai; pažymi, kad nustatyti 
tikslai ir gamybai taikomi reikalavimai gali 
ne visiškai atitikti visais atžvilgiais; 
pažymi, kad blogiausiu atveju dėl teisės 
aktų, kuriais ribojamas atsinaujinančiosios 
energijos vartojimas, bus kur kas sunkiau 
pasiekti tikslus ir kad tai gali turėti 
neigiamą poveikį regionų ekonomikai.

Or. en

Pakeitimas 75
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato 
kaitos ir energetikos politikos aspektai; 
pažymi, kad nustatyti tikslai ir gamybai 
taikomi reikalavimai gali ne visiškai atitikti
visais atžvilgiais; pažymi, kad blogiausiu 
atveju dėl teisės aktų, kuriais ribojamas 
atsinaujinančiosios energijos vartojimas, 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas 
ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato 
kaitos ir energetikos politikos aspektai; 
pažymi, kad nustatyti tikslai ir gamybai 
taikomi reikalavimai gali ne visiškai atitikti
tikslą pasiekti 2020 m. tikslus ir užtikrinti, 
kad 2050 m. didžioji dalis tiekiamos 
energijos būtų gaunama iš 
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bus kur kas sunkiau pasiekti tikslus ir kad 
tai gali turėti neigiamą poveikį regionų 
ekonomikai.

atsinaujinančiųjų energijos išteklių; 
pažymi, kad blogiausiu atveju dėl teisės 
aktų, kuriais ribojamas atsinaujinančiosios 
energijos vartojimas, bus kur kas sunkiau 
pasiekti tikslus ir kad tai gali turėti 
neigiamą poveikį regionų ekonomikai.

Or. es

Pakeitimas 76
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia būtinybę šioje srityje teikti 
didesnę suderintą paramą konkrečioms ir 
tikslinėms informacijos kampanijoms, 
kurias įgyvendinant atsižvelgiama į 
konkrečius kiekvieno regiono ypatumus ir 
pateikiami rezultatai, taip rodant naudą, 
kurią regionas gavo naudodamas 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

Or. pt

Pakeitimas 77
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia vertingą patirtį, įgytą vietos 
lygmeniu didinant atsinaujinančiosios 
energijos gamybą ir taip siekiant 
energetinės nepriklausomybės; 
rekomenduoja skatinti įsteigti 
atsinaujinančiosios energijos kaimą ir 
energetikos kooperatyvus bei sudaryti 
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sąlygas dalytis gerąja patirtimi ir kurti 
tinklus, kad būtų kuo geriau pasinaudota 
sėkmingais pavyzdžiais.

Or. en

Pakeitimas 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. yra įsitikinęs, kad tik ES
atsinaujinančiosios energijos skatinimo 
sistema gali sudaryti sąlygas ekonomiškai 
naudingiausiai išnaudoti visas šios 
energijos galimybes; mano, kad 
daugiausia naudos duotų technologiškai 
neutrali europinė atsinaujinančiosios 
energijos rinka, kurioje energijos tiekėjai 
turėtų užtikrinti, kad iš anksto nustatytą 
jų tiekiamos energijos dalį sudarytų 
atsinaujinančioji energija ir kad šią 
nustatytą dalį jie galėtų pasiekti 
prekiaudami sertifikatais tokiems 
sertifikatams skirtoje rinkoje; pažymi, kad 
iš valstybių narių patirties matyti, jog tais 
atvejais, kai įpareigojimai nevykdomi, 
reikia didelių baudų, norinti užtikrinti, 
kad būtų pasiekta atitinkama dalis;

Or. en

Pakeitimas 79
Riikka Manner

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. primena, kad didelio masto 
atsinaujinančiosios energijos gamybos 
įrenginių naudojimas yra susijęs su 
teisinės sistemos aiškumu ir galimybe 
gauti finansavimą; todėl prašo Komisijos 
ir valstybių narių parengti šiems 
sektoriams ir jiems skiriamoms 
subsidijoms taikytinas aiškias ir 
nuspėjamas taisykles užtikrinant pigų 
finansavimą ir privataus, Europos
investicijų banko ir sanglaudos politikos 
finansavimo priemonių apjungimą.

Or. en

Pakeitimas 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. atkreipia dėmesį į 2013 m. sausio mėn. 
priimtą pranešimą dėl ES sanglaudos 
politikos vaidmens įgyvendinant naująją 
Europos energetikos politiką ir, kalbant 
apie sanglaudos politiką, prašo, kad 
Komisija į jį atsižvelgtų rengdama 
atsinaujinančiosios energijos politiką.

Or. en

Pakeitimas 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. pabrėžia, kad toliau plėtojant 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
regionų peizažas ilgainiui pakis; pažymi, 
kad tik taikant skaidrias teritorijų 
planavimo, statybų ir leidimų išdavimo 
procedūras ir dalyvaujant visiems 
suinteresuotiesiems subjektams galima 
pasiekti, kad visuomenė pritartų 
atsinaujinančiajai energijai;

Or. en

Pakeitimas 82
Riikka Manner

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pabrėžia atsinaujinančiosios energijos 
įrenginių finansavimo pagal sanglaudos 
politiką svarbą, nes taip yra remiamas 
verslo sektorius, kurį daugiausia sudaro 
MVĮ, o vietos ir regionų lygmeniu 
kuriamos darbo vietos; be to, prašo 
Komisijos užtikrini, kad 2014–2020 m. 
partnerystės susitarimų ir veiksmų 
programų lygmeniu visos subsidijos 
iškastiniam kurui būtų išskirtos siekiant 
sukurti kritinę masę, būtiną tolesniam ES 
atsinaujinančiosios energijos sektoriaus 
plėtojimui.

Or. en


