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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. pritaria Komisijos teiginiams, kad 

atsinaujinančioji energija, energijos 

vartojimo efektyvumo priemon÷s ir lanksti 

bei pažangi infrastruktūra bus naudingos 

bet kuriuo atveju, kad atsinaujinančiųjų 

išteklių energija Europoje ateityje sudarys 

vis didesnę energijos tiekimo dalį 

aprūpinant elektra, šildant (sudaro beveik 

pusę visos energijos paklausos ES) ir 

aušinant, taip pat transporto sektoriuje, ir 

kad d÷l to sumaž÷s Europos priklausomyb÷ 

nuo įprastų energijos išteklių; priduria, kad 

laikotarpiui iki 2050 m. reikia nustatyti 

tikslus ir gaires, siekiant užtikrinti, kad 

atsinaujinančiųjų išteklių energija tur÷tų 

patikimą ateitį ES; primena, kad pagal 

visus Komisijos Energetikos veiksmų 

plane iki 2050 m. nurodytus planus 

numatoma, jog ES sunaudojamos energijos 

derinį sudaranti atsinaujinančiosios 

energijos dalis 2030 m. sudarys bent 

30 proc.; tod÷l siūlo ES užsibr÷žti ir siekti 

dar didesn÷s dalies; ragina Komisiją atlikti 

privalomo visai ES bendrų 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslo 

2030 m. numatymo sąnaudų ir naudos 

analizę, įvertinti tokio tikslo įgyvendinimo 

sąveiką su kitais galimais klimato ir 

energetikos politikos tikslais, visų pirma, 

išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio tikslu, taip pat įvertinti jo poveikį 

ES pramon÷s, įskaitant atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių pramon÷s sektorius, 

1. pritaria Komisijos teiginiams, kad 

atsinaujinančioji energija, energijos 

vartojimo efektyvumo priemon÷s ir lanksti 

bei pažangi infrastruktūra bus naudingos 

bet kuriuo atveju, kad atsinaujinančiųjų 

išteklių energija Europoje ateityje sudarys 

vis didesnę energijos tiekimo dalį 

aprūpinant elektra, šildant (sudaro beveik 

pusę visos energijos paklausos ES) ir 

aušinant, taip pat transporto sektoriuje, ir 

kad d÷l to sumaž÷s Europos priklausomyb÷ 

nuo įprastų energijos išteklių; priduria, kad 

laikotarpiui iki 2050 m. reikia nustatyti 

tikslus ir gaires, siekiant užtikrinti, kad 

atsinaujinančiųjų išteklių energija tur÷tų 

patikimą ateitį ES; primena, kad pagal 

visus Komisijos Energetikos veiksmų 

plane iki 2050 m. nurodytus planus 

numatoma, jog ES sunaudojamos energijos 

derinį sudaranti atsinaujinančiosios 

energijos dalis 2030 m. sudarys bent 

30 proc.; tod÷l siūlo ES užsibr÷žti ir siekti 

dar didesn÷s dalies ir ragina Komisiją 

pasiūlyti privalomą visai ES bendrų 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslą 

(kuris būtų 40–45 proc.) 2030 m. 

atsižvelgiant į tokio tikslo įgyvendinimo 

sąveiką su kitais galimais klimato ir 

energetikos politikos tikslais, visų pirma, 

išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio tikslu, taip pat įvertinti jo poveikį 

ES pramon÷s, įskaitant atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių pramon÷s sektorius, 
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konkurencingumui; konkurencingumui; 

Or. en 

 

 


