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11.1.2018 A8-0392/328 

Pakeitimas 328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) todėl dera nustatyti, kad privalomas 

Sąjungos atsinaujinančių išteklių energijos 

dalies rodiklis būtų bent 27 %. Savo 

veiksmus, kuriais sieks šio rodiklio, 

valstybės narės turėtų apibrėžti savo 

integruotuose nacionaliniuose 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planuose, laikydamosi [Valdymo] 

reglamente nustatyto proceso; 

(7) todėl dera nustatyti, kad privalomas 

Sąjungos atsinaujinančių išteklių energijos 

dalies rodiklis būtų bent 35 %, papildant jį 

privalomais nacionaliniais rodikliais; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Pakeitimas 329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 

skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 

energiją sistema. Joje nustatomas 

privalomas Sąjungos rodiklis, kuriuo 

apibrėžiama, kokią bendro galutinio 

energijos suvartojimo dalį turi sudaryti 

atsinaujinančių išteklių energija 2030 m . 

Joje taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis 

reglamentuojamas finansinės paramos 

teikimas iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintai elektros energijai, iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimas, 

atsinaujinančių išteklių energijos 

vartojimas šildymo bei vėsinimo ir 

transporto sektoriuose, taip pat valstybių 

narių tarpusavio ir valstybių narių bei 

trečiųjų šalių bendradarbiavimas , kilmės 

garantijos, administracinės procedūros, 

informavimas ir mokymas. Joje nustatomi 

tvarumo ir sumažinto išmetamųjų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio kriterijai 

biodegalams, skystiesiems bioproduktams 

ir biomasės kurui. 

Šioje direktyvoje nustatoma bendra 

skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 

energiją sistema. Joje nustatomas 

privalomas minimalus Sąjungos rodiklis, 

kuriuo apibrėžiama, kokią bendro galutinio 

energijos suvartojimo dalį turi sudaryti 

atsinaujinančių išteklių energija 2030 m. 

Tą Sąjungos rodiklį valstybės narės turi 

bendromis jėgomis įgyvendinti siekdamos 

privalomų nacionalinių rodiklių. Joje taip 

pat nustatomos taisyklės, kuriomis 

reglamentuojamas finansinės paramos 

teikimas iš atsinaujinančių išteklių 

pagamintai elektros energijai, iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimas, 

atsinaujinančių išteklių energetikos 

bendruomenės, atsinaujinančių išteklių 

energijos vartojimas šildymo bei vėsinimo 

ir transporto sektoriuose, taip pat valstybių 

narių tarpusavio ir valstybių narių bei 

trečiųjų šalių bendradarbiavimas, kilmės 

garantijos, administracinės procedūros, 

informavimas ir mokymas, taip pat 

galimybė energiją iš atsinaujinančių 

išteklių tiekti elektros tinklui ir šildymo 

bei vėsinimo infrastruktūrai. Joje 

nustatomi tvarumo ir sumažinto 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio kriterijai biodegalams, 
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skystiesiems bioproduktams ir biomasės 

kurui. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Pakeitimas 330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sąjungos bendras privalomasis 2030 m. 

rodiklis 

Sąjungos bendras privalomasis ir 

privalomieji nacionaliniai 2030 m. 

rodikliai 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Pakeitimas 331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės drauge užtikrina, 

kad bendro galutinio Sąjungos energijos 

suvartojimo dalis, kurią sudaro 

atsinaujinančių išteklių energija, 2030 m. 

būtų bent 27 %. 

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 

kad pagal šią direktyvą apskaičiuota 

bendro galutinio energijos suvartojimo 

dalis, kurią sudaro atsinaujinančių išteklių 

energija, 2030 m. pasiektų bent bendrą jos 

nacionalinį tiems metams nustatytą 

atsinaujinančių išteklių energijos dalies 

rodiklį, kaip nurodyta I priedo A dalies 

lentelės ketvirtajame stulpelyje. Tokie 

privalomi nacionaliniai rodikliai atitinka 

privalomą Sąjungos tikslą pasiekti, kad 

2030 m. atsinaujinančių išteklių energijos 

dalis sudarytų bent 35 % bendro galutinio 

Sąjungos energijos suvartojimo. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Pakeitimas 332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Pagal [Valdymo] reglamento 3–5 

straipsnius ir 9–11 straipsnius atitinkami 

valstybių narių įnašai, kuriais jos 

prisideda prie šio bendro 2030 m. rodiklio, 

nustatomi jų integruotuose 

nacionaliniuose energetikos ir klimato 

srities veiksmų planuose ir apie tuos 

įnašus pranešama Komisijai. 

Išbraukta. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Pakeitimas 333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Didelius valstybių narių užmojus 

Komisija remia per sistemą, kuria 

sudaromos galimybės efektyviai naudoti 

Sąjungos lėšas, ypač finansines 

priemones, siekiant visų pirma sumažinti 

atsinaujinančių išteklių energijos projektų 

kapitalo sąnaudas. 

4. Didelius valstybių narių užmojus 

Komisija remia per sistemą, kuria 

sudaromos galimybės efektyviai naudoti 

Sąjungos lėšas, siekiant visų pirma 

sumažinti atsinaujinančių išteklių energijos 

projektų kapitalo sąnaudas. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Pakeitimas 334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Valstybės narės siekia didinti 

kokybiškų darbo vietų kūrimą šiame 

sektoriuje. Šiuo tikslu valstybės narės 

kartu su socialiniais partneriais parengia 

visuotinę atsinaujinančiosios energijos 

sektoriaus mokymo ir įgūdžių ugdymo 

strategiją. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Pakeitimas 335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 straipsnio 14 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

14. Komisijai pagal 32 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais būtų 

nustatytos šiame straipsnyje nustatytos 

sistemos veikimo stebėjimo taisyklės. 

14. Valstybės narės kas dvejus metus 

įvertina ir teikia ataskaitas apie savo 

kilmės garantijų schemų veikimą. Šios 

ataskaitos skelbiamos viešai ir į jas 

įtraukiamas nepriklausomas jų indėlio į 

atsinaujinančiosios energijos vartojimo 

vystymą vertinimas. Komisijai pagal 32 

straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais būtų 

nustatytos šiame straipsnyje nustatytos 

sistemos veikimo stebėjimo taisyklės. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Pakeitimas 336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2017 

José Blanco López 

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo A dalis 

Komisijos siūlomas tekstas 

Bendrieji nacionaliniai atsinaujinančių išteklių energijos dalies bendrame galutinės energijos 

suvartojime rodikliai 2020 m.1 

A. Bendrieji nacionaliniai rodikliai 

 Atsinaujinančių išteklių energijos 

dalis bendrame galutinės 

energijos suvartojime, 2005 m. 

(S2005) 

Atsinaujinančių išteklių energijos dalies 

bendrame galutinės energijos suvartojime 

rodiklis, 2020 m. (S2020) 

Belgija 2,2 % 13 % 

Bulgarija 9,4 % 16 % 

Čekija 6,1 % 13 % 

Danija 17,0 % 30 % 

Vokietija 5,8 % 18 % 

Estija 18,0 % 25 % 

Airija 3,1 % 16 % 

Graikija 6,9 % 18 % 

Ispanija 8,7 % 20 % 

Prancūzija 10,3 % 23 % 

Kroatija 12,6%  20 %  

Italija 5,2 % 17 % 

Kipras 2,9 % 13 % 

Latvija 32,6 % 40 % 

Lietuva 15,0 % 23 % 

Liuksemburgas 0,9 % 11 % 

Vengrija 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Nyderlandai 2,4 % 14 % 

Austrija 23,3 % 34 % 

Lenkija 7,2 % 15 % 

Portugalija 20,5 % 31 % 

                                                 
1 Pabrėžiama, kad gairėse dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugos srityje pripažįstama, jog 

atsinaujinančių išteklių energijos skatinimui nuolat reikalingi nacionaliniai paramos mechanizmai, kad 

būtų galima pasiekti šiame priede nustatytus nacionalinius tikslus. 
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Rumunija 17,8 % 24 % 

Slovėnija 16,0 % 25 % 

Slovakija 6,7 % 14 % 

Suomija 28,5 % 38 % 

Švedija 39,8 % 49% 

Jungtinė 

Karalystė 

1,3 % 15 % 

 

Pakeitimas 

Bendrieji nacionaliniai atsinaujinančių išteklių energijos dalies bendrame galutinės energijos 

suvartojime rodikliai 2030 m.1 

A. Bendrieji nacionaliniai rodikliai 

 Atsinaujinančių išteklių energijos 

dalis bendrame galutinės energijos 

suvartojime, 2005 m. (S2005) 

Atsinaujinančių išteklių energijos dalies 

bendrame galutinės energijos 

suvartojime rodiklis, 2030 m. (S2020) 

Belgija 2,2 % 26 % 

Bulgarija 9,4 % 29 % 

Čekija 6,1 % 26 % 

Danija 17,0 % 45 % 

Vokietija 5,8 % 34 % 

Estija 18,0 % 38 % 

Airija 3,1 % 33 % 

Graikija 6,9 % 33 % 

Ispanija 8,7 % 36 % 

Prancūzija 10,3 % 38 % 

Kroatija  12,6%  34 % 

Italija 5,2 % 32 % 

Kipras 2,9 % 27 % 

Latvija 32,6 % 52 % 

Lietuva 15,0 % 38 % 

Liuksemburgas 0,9 % 24 % 

Vengrija 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Nyderlandai 2,4 % 29 % 

Austrija 23,3 % 48 % 

Lenkija 7,2 % 28 % 

Portugalija 20,5 % 46 % 

Rumunija 17,8 % 39 % 

Slovėnija 16,0 % 38 % 

Slovakija 6,7 % 27 % 

Suomija 28,5 % 50 % 

Švedija 39,8 % 63 % 

Jungtinė 1,3 % 32 % 

                                                 
1 Pabrėžiama, kad gairėse dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugos srityje pripažįstama, jog 

atsinaujinančių išteklių energijos skatinimui nuolat reikalingi nacionaliniai paramos mechanizmai, kad 

būtų galima pasiekti šiame priede nustatytus nacionalinius tikslus. 
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Karalystė 

Or. en 

 

 

 


