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PRIEDAS 
 

 

BALSAVIMO REZULTATAI 

 

 

 

Santrumpos ir simboliai 

 
+ priimta 

- atmesta 

↓ atkrito 

A atšaukta 

VB (..., ..., ...) vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė) 

EB (..., ..., ...) elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė) 

dal. balsavimas dalimis 

atsk. atskiras balsavimas 

pak. pakeitimas 

KP kompromisinis pakeitimas 

AD atitinkama dalis 

NP naikinantis pakeitimas 

= tapatūs pakeitimai 

§ dalis 

str. straipsnis 

konst. konstatuojamoji dalis 

PR pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BPR bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

SB slaptas balsavimas 
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1. Paskyrimai į Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir 

netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų 

plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti 

 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Patvirtinimas be balsavimo 

 

 

2. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas 

(Bendrasis susitarimas) *** 

Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas 

(2004 m. plėtra) *** 

Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 498, 38, 50 

 

 

 

4. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas 

(Bulgarijos ir Rumunijos įstojimas į ES) *** 

Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 498, 33, 54 
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5. ES ir Monako susitarimas dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos 

mokesčių klausimais mainų * 

Pranešimas: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 549, 16, 23 

 

 

6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas 

(paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“) 

Pranešimas: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 
balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 534, 45, 7 

 

 

7. Daugiametis paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas ***I 

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas 42 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 524, 25, 37 

 

Įvairūs 

Pranešimas grąžintas atsakingam komitetui per 2016 m. sausio 19 d. plenarinį posėdį (Darbo tvarkos 

taisyklių 61 straipsnio 2 dalis). 

42 pakeitimas pakeičia per šį plenarinį posėdį priimtus pakeitimus. 
 

 

8. Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių 

žvejybos planas ***I 

Pranešimas: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas 65 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 480, 68, 39 

 

Įvairūs 

Pranešimas grąžintas atsakingam komitetui per 2015 m. balandžio 28 d. plenarinį posėdį (Darbo 

tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalis). 

65 pakeitimas pakeičia per šį plenarinį posėdį priimtus pakeitimus. 
 

 

9. Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo 

sprendimų pripažinimas ir vykdymas * 

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

1 komitetas EB - 256, 322, 8 

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 498, 58, 35 
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10. Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir 

teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas * 

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

1 komitetas  -  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Žudynės rytinėje Kongo dalyje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-
0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0801/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Po 3 dalies 1 GUE/NGL  -  

Po 4 dalies 2 GUE/NGL  -  

Po 13 dalies 3 GUE/NGL  -  

Po 17 dalies 4 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Įvairūs 

Marian Harkin (ALDE frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos. 
 

 

12. Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos 

(„ET 2020“) pažangos stebėjimas 

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

45 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

51 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 479, 68, 39 

55 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 513, 51, 19 

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 513, 44, 22 

2/VB + 473, 84, 25 

3/VB + 466, 86, 26 

57 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 519, 52, 13 

58 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 534, 24, 25 

2/VB + 475, 94, 13 

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 518, 53, 15 

2/VB + 484, 81, 15 

60 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 501, 59, 24 

61 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 481, 89, 11 

63 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

67 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 524, 52, 8 

2/VB + 489, 78, 12 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

69 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 485, 77, 22 

70 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

71 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 467, 90, 27 

2/VB + 427, 124, 26 

72 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 432, 94, 53 

73 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 472, 96, 14 

74 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 502, 55, 23 

76 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 499, 81, 3 

2/VB + 529, 42, 4 

E konstatuojamoji 

dalis. 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 409, 108, 65 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ALDE: 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74 ir 76 dalys. 

ECR: 56 ir 58 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 69, 72 ir 73 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

2 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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7 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad stiprinamas vadovaujamas su „ET 2020“ susijusių 

neoficialių organų vaidmuo ir kad sukurtas grįžtamojo ryšio ciklas, siejantis aukšto 

lygio darbo grupę, generalinio direktoriaus grupes ir darbo grupes;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį siekdamos sudominti vietos, regionines ir 

nacionalines suinteresuotąsias šalis ir piliečius Europos bendradarbiavimu švietimo 

ir mokymo srityje atlieka pilietinės visuomenės organizacijos, ir ragina jas 

finansiškai paremti programos „Erasmus+“ (3 pagrindinis veiksmas) ir Europos 

socialinio fondo lėšomis;“. 

 
45 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad Bolonijos procesas padėjo pasiekti svarbių 

laimėjimų, ir laikosi nuomonės“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
56 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „būtų rastas tinkamas būdas greitai, visapusiškai ir 

ilgam laikui integruoti“ ir „pabėgėlius ir“. 

2-oji dalis: „būtų rastas tinkamas būdas greitai, visapusiškai ir ilgam laikui integruoti“. 

3-oji dalis: „pabėgėlius ir“. 

 
58 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, jog valstybių narių švietimo ministerijos ir Komisijos Švietimo ir kultūros 

GD turi bendradarbiauti, kad užtikrintų vienodą prieigą prie aukštos kokybės 

švietimo – pirmiausia stengdamosi įtraukti nepalankiausioje padėtyje esančius ir 

įvairių socialinių sluoksnių asmenis“. 

2-oji dalis: „įskaitant ką tik atvykusius migrantus, ir integruodamos juos į pozityvią mokymosi 

aplinką;“. 

 
59 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
67 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares dėti pastangas, kad būtų greitai kuriami ir įgyvendinami 

mechanizmai, skirti geriau suprasti migrantų“ ir „kvalifikacijas ir jas identifikuoti“. 

2-oji dalis: „pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų“ ir „kadangi nemažai į ES atvyksta neturėdami 

savo formalios kvalifikacijos įrodymo;“. 

 
70 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad neformalusis mokymasis ir savišvieta, taip pat dalyvavimas sporto ir 

savanoriškoje veikloje, atlieka svarbų vaidmenį skatinant pilietinių, socialinių ir 

tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad vienos šalys padarė didelę pažangą vystydamos reikiamas teisines 

sistemas, o kitos susiduria su sunkumais kurdamos visapusiškas patvirtinimo 

strategijas; todėl pabrėžia būtinybę kurti visapusiškas strategijas, kad būtų įmanoma 

atlikti patvirtinimus;“. 

 
71 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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76 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad švietimas ir mokymas atlieka ypač svarbų 

vaidmenį įgalinti moteris visose gyvenimo sferose; pabrėžia, kad būtina spręsti lyčių 

nelygybės problemas ir pripažinti konkrečias jaunų moterų reikmes į „ET 2020“ 

įtraukiant lyčių aspektą;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad lyčių lygybė – viena iš pagrindinių ES vertybių, taigi visos švietimo 

įstaigos turi pripažinti šį principą ir diegti jį tarp studentų siekiant skatinti 

toleranciją, nediskriminavimą, aktyvų pilietiškumą, socialinę sanglaudą ir kultūrų 

dialogą;“. 

 
ALDE: 

E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi švietimas ir mokymas svarbus kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, o 

suteikiant geresnes galimybes mokytis visą gyvenimą naujos galimybės gali atsiverti 

žemos kvalifikacijos darbuotojams, bedarbiams, specialiųjų poreikių turintiems ir 

vyresnio amžiaus asmenims“. 

2-oji dalis: „bei migrantams;“. 

 
63 dalis 

1-oji dalis: „pritaria idėjai kurti mokytojams skirtas pagalbos tarnybas ir rengti jiems skirtas 

gaires – taip jiems laiku būtų prieinama pagalba, reikalinga“ ir „su įvairaus pobūdžio 

įvairove susijusius klausimus“. 

2-oji dalis: „pozityviai spręsti“ ir „ir skatinamas kultūrų dialogas klasėje“. 

3-oji dalis: „bei patariama, kaip elgtis susidūrus su moksleiviais, kuriems iškilusi radikalizacijos 

grėsmė;“. 
 

 

13. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita 

Pranešimas: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 475, 97, 7 

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 20 dalies 1 daugiau kaip 

76 nariai 

VB + 311, 259, 10 

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 302, 270, 7 

23 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 454, 84, 40 

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 305, 273, 3 

4/VB + 305, 261, 7 

30 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB - 184, 277, 117 

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 330, 251, 0 

3 +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

45 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 279, 300, 0 

55 dalis 2 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 280, 280, 12 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 307, 262, 4 

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 56 dalies 3 daugiau kaip 

76 nariai 

EB + 332, 235, 3 

58 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

62 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

69 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

70 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

76 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

78 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

79 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 381, 194, 2 

86 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

88 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 329, 237, 2 

3 +  

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 304, 258, 2 

3 +  

O konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 217, 339, 10 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 444, 103, 23 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 3 (1-oji dalis), 23, 24 (2-oji dalis), 28 (3-oji dalis), 56 (2-oji dalis) dalys. 

PPE: 21 (2-oji dalis), 28 (4-oji dalis), 33 (2-oji dalis) ir 79 dalys. 

GUE/NGL 1, 2 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE 7, 12, 45, 70 ir 76 dalys. 

ECR: 21, 30, 34, 35, 41 ir 76 dalys, M konstatuojamoji dalis. 

ALDE: 21 ir 70 dalys. 

EFDD: 62 ir 88 dalys. 

GUE/NGL 12 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE 

9 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad būtų galima palaipsniui panaikinti subsidijas 

brandžioms atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijoms;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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88 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares ir Komisiją propaguoti tvarios miškotvarkos svarbą, tuo 

pačiu metu atkreipiant dėmesį į esminį miško biomasės, kaip vienos iš svarbiausių 

ES atsinaujinančiųjų žaliavų, vaidmenį įgyvendinant ES tikslus energetikos srityje;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į didėjančią miško biomasės paklausą, o tai reiškia, kad tvarią 

miškotvarką pagal ES miškų strategiją reikia dar labiau stiprinti ir skatinti, nes ji 

svarbi biologinei įvairovei ir miškų ekosistemos funkcijoms, įskaitant CO2 sugertį iš 

atmosferos; todėl atkreipia dėmesį į proporcingo ES išauginamų ir iš trečiųjų šalių 

importuojamų išteklių naudojimo poreikį turint omenyje tai, kad medienos išteklių 

atsinaujinimas trunka labai ilgai;“. 

 
ECR: 

39 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(aktyviems energijos vartotojams, pvz., namų 

ūkiams, įskaitant jų savininkus ir nuomininkus, institucijoms ir mažosioms 

įmonėms, kurie gamina atsinaujinančiąją energiją patys arba kolektyviai, susibūrę į 

kooperatyvus, kitas socialines įmones ar grupes)“ ir „išduodančius projektų 

leidimus". 

2-oji dalis: „(aktyviems energijos vartotojams, pvz., namų ūkiams, įskaitant jų savininkus ir 

nuomininkus, institucijoms ir mažosioms įmonėms, kurie gamina atsinaujinančiąją 

energiją patys arba kolektyviai, susibūrę į kooperatyvus, kitas socialines įmones ar 

grupes)“. 

3-oji dalis: „išduodančius projektų leidimus". 

 
56 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir jiems neturėtų būtų taikomi papildomi mokesčiai 

ar rinkliavos;“ ir „reiškia susirūpinimą dėl kai kurių valstybių narių iniciatyvų, 

kuriomis sudaromos kliūtys naudojimuisi teise vartoti pačių pagamintą energiją ir ją 

gaminti;“. 

2-oji dalis: „ir jiems neturėtų būtų taikomi papildomi mokesčiai ar rinkliavos;“. 

3-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl kai kurių valstybių narių iniciatyvų, kuriomis sudaromos 

kliūtys naudojimuisi teise vartoti pačių pagamintą energiją ir ją gaminti;“. 

 
62 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu šildymui plačiausiai naudojama biomasės 

energija – ji sudaro apie 90 proc. visos šildymui naudojamos atsinaujinančiosios 

energijos; ypač svarbų vaidmenį ji atlieka Vidurio ir Rytų Europoje, visų pirma“ ir 

„stiprinant energetinį saugumą;“. 

2-oji dalis: „tvariai“. 
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69 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad gerokai atsiliekama nuo tikslo iki 2020 m. transporto 

sektoriuje naudoti 10 proc. atsinaujinančiųjų energijos išteklių, iš dalies dėl biokuru 

grindžiamos atsinaujinančiųjų išteklių strategijos transporto srityje problemų; 

primena, kad transporto sektorius yra vienintelis ES sektorius, kuriame šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų emisijos nuo 1990 m. didėja; primena, kad atsinaujinančioji 

energija labai svarbi norint pasiekti tvarų judumą; ragina valstybes nares padidinti 

pastangas transporto sektoriuje diegti tvarias priemones, pvz., mažinti paklausą, 

pereiti prie tvaresnių metodų, gerinti efektyvumą ir didinti transporto sektoriaus 

elektrifikaciją; ragina Komisiją parengti sistemą, kaip skatinti naudoti 

atsinaujinančiąja energija varomas elektrines transporto priemones, ir patobulinti 

teisės sistemą“. 

2-oji dalis: „kuria remiantis būtų sudaromos su biodegalais, kuriuos naudojant išmetama mažai 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusios perspektyvos, atsižvelgiant į 

netiesioginį žemės naudojimo paskirties keitimą po 2020 m.,“. 

 
78 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad norint užtikrinti tvarų judumą skatinantį reglamentavimą ir politiką 

transporto sektoriuje reikia pereiti prie kitų transporto rūšių, įskaitant 

intermodalumą, tvarias logistikos sistemas, judumo valdymą bei tvarią miestų 

politiką, pagal kurią transporto srityje suvartojama energija būtų keičiama 

atsinaujinančiąja energija ir (arba) būtų kuo labiau sumažinamas bendras 

suvartojamos energijos kiekis, skatinant kurti aktyvesnius kelionių modelius, plėtoti 

ir įgyvendinti išmaniųjų miestų sprendimus, remti ekologinį judumą miestuose ir 

pritaikytąjį miestų planavimą; ragina valstybes nares ir ES siekti, kad keleivių ir 

krovinių vežimo paslaugos būtų iš kelių ir oro transporto perkeliamos į geležinkelių 

ir jūrų transportą;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją įvertinti krovininių troleibusų technologines galimybes;“. 

 
PPE: 

D konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi remiantis 21-osios JTBKKK Šalių konferencijos Paryžiaus susitarimu 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva turi būti patikslinta taip, kad atitiktų 

sutartą tikslą pasaulio temperatūros kilimą išlaikyti ne didesnį kaip 1,5 C virš 

ikipramoninio lygio;“. 

2-oji dalis: „kadangi 100 proc. atsinaujinančiųjų išteklių naudojimu pagrįstą ekonomiką galima 

pasiekti tik mažinant energijos suvartojimą, didinant energijos vartojimo efektyvumą 

ir didinant atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą;“. 
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2 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reiškia susirūpinimą dėl to, kad dideliam skaičiui 

šalių (Belgijai, Prancūzijai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Ispanijai ir 

Didžiajai Britanijai), Komisijos 2015 m. ataskaitos dėl atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos naudojimo pažangos duomenimis, gali tekti sugriežtinti savo politiką ir 

priemones, kad galėtų užtikrinti 2020 m. tikslų įgyvendinimą, o Lenkijos ir 

Vengrijos tikslų įgyvendinimas taip pat nėra užtikrintas;“, „pvz., Bulgarija, Čekija, 

Danija, Estija, Kroatija, Italija, Latvija, Lietuva, Austrija, Rumunija, Suomija ir 

Švedija“ ir „gerokai anksčiau numatyto laiko“. 

2-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl to, kad dideliam skaičiui šalių (Belgijai, Prancūzijai, 

Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Ispanijai ir Didžiajai Britanijai), Komisijos 

2015 m. ataskaitos dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos 

duomenimis, gali tekti sugriežtinti savo politiką ir priemones, kad galėtų užtikrinti 

2020 m. tikslų įgyvendinimą, o Lenkijos ir Vengrijos tikslų įgyvendinimas taip pat 

nėra užtikrintas;“ . 

3-oji dalis: „pvz., Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Kroatija, Italija, Latvija, Lietuva, Austrija, 

Rumunija, Suomija ir Švedija“ ir „gerokai anksčiau numatyto laiko“. 

 
21 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad Atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslai turi būti suderinti su 

2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje 195 šalių sutartais klimato tikslais; atkreipia 

dėmesį į Europos Tarybos pasiūlymą, kad 2030 m. bent 27 proc. suvartojamos 

energijos būtų atsinaujinančioji energija; primena Parlamento raginimą laikytis 

privalomų tikslų, kad atsinaujinančioji energija sudarytų bent 30 proc. suvartojamos 

energijos – tai turi būti įgyvendinta siekiant nacionalinių tikslų ir taip užtikrinant 

reikiamą tikrumą investuotojams ir teisinį tikrumą; mano, kad atsižvelgiant į 

pastarąjį COP21 susitarimą pageidautinas gerokai didesnis užmojis; primygtinai 

teigia, kad šioje srityje aiškūs ir plataus užmojo tikslai yra viena iš priemonių, kaip 

sustiprinti tikrumą ir užtikrinti pirmaujančią ES poziciją pasaulio lygmeniu;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją pateikti ambicingesnį 2030 m. klimato kaitos ir energetikos 

dokumentų rinkinį, kuriame atsinaujinančiosios energijos tikslas būtų padidintas 

bent iki 30 proc. ir jis būtų įgyvendintas siekiant atskirų nacionalinių tikslų;“. 

 
33 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taikant esamų fondų – programos „Horizontas 

2020“, struktūrinių ir sanglaudos fondų, Europos strateginių investicijų fondo – 

sąlygas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
54 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „į kurias įtraukiamos socialinės ir aplinkos sąnaudos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
55 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad tam tikri vartotojai laikosi nelanksčių vartojimo modelių ir juos gali 

neigiamai veikti didesne kaina pagrįsti energijos vartojimo efektyvumo 

mechanizmai;“. 

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kaip svarbu valstybėse narėse vykdyti energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones, kurios orientuotos į 

pažeidžiamoje padėtyje esančius vartotojus;“. 
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ALDE: 

34 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad vietos valdžios institucijos, bendruomenės, namų ūkiai ir pavieniai 

asmenys turėtų sudaryti perėjimo prie kitų energijos šaltinių pagrindą ir turėtų būti 

aktyviai remiami siekiant jiems padėti tapti energijos gamintojais ir tiekėjais, 

turinčiais tokias pačias sąlygas, kaip ir kiti energijos rinkos dalyviai;“. 

2-oji dalis: „šiuo klausimu ragina ES lygmeniu bendrai ir išsamiai apibrėžti gaminančio 

vartotojo sąvoką;“. 

 
EFDD: 

58 dalis (nauja sujungta redakcija) 

1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl šildymo ir vėsinimo strategijos, bet 

atkreipia dėmesį į lėtą pažangą ir žemus tikslinius rodiklius, kurie nustatyti 

atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo šildymo ir vėsinimo srityse, visų pirma 

pastatuose; pabrėžia, kad yra daug erdvės pažangai daryti atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių naudojimo šildymui ir vėsinimui srityje; pažymi, kad šildymo ir vėsinimo 

sektoriuje suvartojama pusė galutinės ES energijos, todėl šis sektorius atlieka itin 

svarbų vaidmenį siekiant ES klimato ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

naudojimo tikslų; pripažįsta atsinaujinančiosios energijos dalies didinimo šildymo ir 

vėsinimo sektoriuje naudą; pabrėžia didesnį terminės energijos infrastruktūros ir 

kaupimo lankstumą, padedantį integruoti kintamus atsinaujinančiuosius energijos 

išteklius – energija kaupiama šilumos pavidalu, teikia puikią investicijų grąžą ir 

daug galimybių vietos mastu kurti kokybiškas darbo vietas; ragina Komisiją po 

2020 m. taikytiname atsinaujinančiųjų išteklių teisės aktų rinkinyje panaikinti tų 

sektorių reglamentavimo spragas;“. 

2-oji dalis: „primena, kad pastangos šildymo ir vėsinimo sektoriuje teikia daug galimybių 

padidinti energetinį saugumą (nes 61 proc. į Europos Sąjungą importuojamų dujų 

sunaudojama pastatuose, daugiausia šildymui), pvz., plėtojant centralizuoto šilumos 

tiekimo ir (arba) vėsinimo tinklus, kurie yra veiksmingos priemonės į miestus 

dideliu mastu integruoti tvarią šilumą, nes šiais tinklais galima tuo pačiu metu tiekti 

iš įvairių šaltinių gautą šilumą ir jie nėra susieti su kurio nors vienu šaltiniu;“. 

 
GUE/NGL 

O konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Vidurio ir Rytų Europos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
45 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., energijos gamyba hidroelektrinėse“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR, PPE: 

F konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „stabilią, įperkamą“ ir „o ypatingas dėmesys turėtų 

būti skiriamas pažeidžiamiausiems piliečiams“. 

2-oji dalis: „stabilią, įperkamą“. 

3-oji dalis: „o ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pažeidžiamiausiems piliečiams“. 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_LT.doc 19 PE 585.416 

3 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad Komisijos ataskaitoje dėl atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo 

pažangos nepateikiama konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, kaip jos turėtų 

pakoreguoti savo politiką ir priemones, kad galėtų užtikrinti, jog 2020 m. tikslai bus 

pasiekti;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad kapitalo prieinamumas yra itin svarbus, tačiau investicinės sąnaudos 

28 ES valstybėse narėse labai skiriasi, ir dėl to susidarė Šiaurės Vakarų regiono 

atskirtis nuo Pietryčių regiono; pažymi, kad dėl atsinaujinančiosios energijos 

skatinimo politikos priemonių įvairovės gali dar labiau padidėti ES šalių tarpusavio 

konkurencingumo atotrūkis; pažymi, kad reikia turėti ES finansinį mechanizmą, 

kuriuo būtų siekiama sumažinti rizikos nulemtas dideles atsinaujinančiosios 

energijos projektų investicines sąnaudas;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad 2020 m. jau nustatyti tikslai turi būti laikomi minimaliu pradiniu 

tašku persvarstant Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą po šios datos, kad 

valstybės narės po 2020 m. negalėtų nustatyti mažesnio tikslo už 2020 m. 

nacionalinį tikslą; pabrėžia, kad 2030 m. ES atsinaujinančiosios energijos naudojimo 

tikslų turi būti siekiama bendrai; pabrėžia, kad valstybės narės turėtų laiku parengti 

savo nacionalinius planus“. 

2-oji dalis: „o Komisijai reikia stipresnių priežiūros pajėgumų“. 

3-oji dalis: „ taip pat ir po 2020 m., kad ji turėtų pakankamas priemones laiku vykdyti 

veiksmingą kontrolę ir galimybę įsikišti, jeigu imamasi priešingų rezultatų 

duodančių priemonių;“. 

4-oji dalis: „mano, kad tokia kontrolė bus įmanoma tik tuo atveju, jei Komisija valstybėms 

narėms nustatys nacionalinius kriterijus, pagal kuriuos būtų galima vertinti jų 

pažangą siekiant diegti atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumus;“. 

 
28 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kartu sudarant galimybę visiškai energetikos 

politikos demokratinei kontrolei ir priežiūrai;“, „nuodugniai pakartoti dabartinę 

sėkmingą“, „sistemą“ ir „privalomų nacionalinių tikslų“. 

2-oji dalis: „ir kartu sudarant galimybę visiškai energetikos politikos demokratinei kontrolei ir 

priežiūrai;“. 

3-oji dalis: „nuodugniai pakartoti dabartinę sėkmingą“ ir „sistemą“. 

4-oji dalis: „privalomų nacionalinių tikslų“. 

 
PPE, GUE/NGL: 

M konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „didesnės demokratijos energetikos rinkose“, 

„galimybė“ ir „vienodomis sąlygomis su kitais suinteresuotaisiais subjektais“. 

2-oji dalis: „didesnės demokratijos energetikos rinkose“ ir „galimybė“.  

3-oji dalis: „vienodomis sąlygomis su kitais suinteresuotaisiais subjektais“. 
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Verts/ALE, PPE, EFDD: 

86 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad biokuro gamyba neturi trukdyti maisto produktų gamybai ar kelti 

grėsmės apsirūpinimui maistu;“. 

2-oji dalis: „vis dėlto mano, kad įgyvendinant suderintą politiką, kuria būtų skatinama didinti 

Europoje gaunamą pašarinių kultūrų (pvz., kviečių, kukurūzų, cukrinių runkelių ir 

saulėgrąžų) derlių, būtų galima įtraukti nuostatas dėl biokuro gamybos, vykdant 

netiesioginį žemės paskirties keitimą, tai atliekant tokiu būdu, kad Europos ūkininkai 

galėtų gautų pastovių pajamų, kad būtų galima pritraukti investicijų ir sukurti darbo 

vietų kaimo vietovėse, padėti spręsti nuolatinio daug baltymų turinčių (genetiškai 

nemodifikuoto) pašarų trūkumo Europoje problemą ir sumažinti Europos 

priklausomybę nuo iškastinio kuro importo; mano, kad tais atvejais, kai rinkoje 

esama nurodytų žemės ūkio produktų pertekliaus, biokuro ir bioetanolio gamyba 

būtų laikina priemonė, kurią naudojant būtų išlaikytos tvarios pirkimo kainos, krizių 

laikotarpiais būtų užtikrinamos ūkininkų pajamos, o pati gamyba atliktų rinkos 

stabilumo mechanizmo funkciją; pabrėžia, kad reikia skatinti bioenergijos gamybai 

panaudoti dirvonuojančią žemę, kuri nenaudojama maisto produktų gamybai, 

siekiant įgyvendinti nacionalinius ir Europos atsinaujinančiosios energijos tikslus;“ 

išskyrus žodžius „(pvz., kviečių, kukurūzų, cukrinių runkelių ir saulėgrąžų)“ ir „ir 

bioetanolio“. 

3-oji dalis: „(pvz., kviečių, kukurūzų, cukrinių runkelių ir saulėgrąžų)“. 

4-oji dalis: „ir bioetanolio“. 
 

Įvairūs 

58 ir 59 dalys sujungtos taip: 

„palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl šildymo ir vėsinimo strategijos, bet atkreipia dėmesį į 

lėtą pažangą ir žemus tikslinius rodiklius, kurie nustatyti atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo šildymo 

ir vėsinimo srityse, visų pirma pastatuose; pabrėžia, kad yra daug erdvės pažangai daryti 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo šildymui ir vėsinimui srityje; pažymi, kad šildymo ir 

vėsinimo sektoriuje suvartojama pusė galutinės ES energijos, todėl šis sektorius atlieka itin svarbų 

vaidmenį siekiant ES klimato ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo tikslų; pripažįsta 

atsinaujinančiosios energijos dalies didinimo šildymo ir vėsinimo sektoriuje naudą; pabrėžia didesnį 

terminės energijos infrastruktūros ir kaupimo lankstumą, padedantį integruoti kintamus 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius – energija kaupiama šilumos pavidalu, teikia puikią investicijų 

grąžą ir daug galimybių vietos mastu kurti kokybiškas darbo vietas; ragina Komisiją po 2020 m. 

taikytiname atsinaujinančiųjų išteklių teisės aktų rinkinyje panaikinti tų sektorių reglamentavimo 

spragas; primena, kad pastangos šildymo ir vėsinimo sektoriuje teikia daug galimybių padidinti 

energetinį saugumą (nes 61 proc. į Europos Sąjungą importuojamų dujų sunaudojama pastatuose, 

daugiausia šildymui), pvz., plėtojant centralizuoto šilumos tiekimo ir (arba) vėsinimo tinklus, kurie yra 

veiksmingos priemonės į miestus dideliu mastu integruoti tvarią šilumą, nes šiais tinklais galima tuo 

pačiu metu tiekti iš įvairių šaltinių gautą šilumą ir jie nėra susieti su kurio nors vienu šaltiniu;“. 
 

 

14. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita 

Pranešimas: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

8 dalis 1 PPE VB - 209, 337, 16 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 316, 241, 4 

2/VB + 277, 244, 8 

11 dalis 2 PPE VB - 206, 343, 15 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 462, 92, 9 

2/VB + 293, 247, 8 

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 306, 254, 4 

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

23 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 462, 73, 23 

24 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 319, 234, 8 

25 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 426, 83, 41 

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 243, 299, 5 

3 +  

29 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 193, 313, 36 

30 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 253, 281, 6 

Paantraštė prieš 33 

dalį 

3 dalis originalus 

tekstas 

atsk. +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

37 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

43 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

45 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

47 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

50 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

52 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

55 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/EB + 307, 191, 7 

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 59 dalies 3 GUE/NGL EB - 246, 261, 6 

62 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 306, 219, 4 

63 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 294, 226, 4 

66 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

70 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 273, 224, 29 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 253, 193, 46 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE 1, 2 pakeitimai. 

S&D: 8, 11, 23 ir 63 dalys. 

ALDE: 8 (2-oji dalis), 11 (2-oji dalis), 24 ir 25 dalys. 

PPE: 8 ir 11 (2-oji dalis) dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE 29 dalis, paantraštė prieš 33 dalį ir 34 dalis. 

S&D: 29 dalis. 

ALDE: F konstatuojamoji dalis, 23 ir 30 dalys. 

PPE: 63 dalis. 

EFDD: 37 ir 38 dalys. 

GUE/NGL 29, 39, 50 ir 58 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE 

55 dalis 

1-oji dalis: „ragina pasirūpinti, kad taupymo ir efektyvumo skaičiavimai būtų aiškūs ir 

nebiurokratiniai;“. 

2-oji dalis: „mano, kad Energijos vartojimo efektyvumo direktyva galėtų būti pagrindų teisės 

aktas; mano, kad galima įtraukti konkrečias priemones ir efektyvumo kriterijus į 

esamas direktyvas (pvz., Pastatų energinio naudingumo direktyvą) arba ir į suvestinę 

ženklinimo prievolę (energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas, ekologinis 

projektavimas, žiedinė ekonomika, CE);“. 

 
58 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tokiems kaip pramonės sektoriai, kuriuose kyla 

anglies dioksido nutekėjimo rizika, MVĮ ir namų ūkiai, kuriems gresia energijos 

nepriteklius“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ALDE: 

2 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kuo greičiau“ ir „nuo iškastinio kuro“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
8 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bendras privalomas tikslas kartu su“ ir „privalomi“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina būsimą modernizavimo fondą, kuris bus skirtas energetikos 

sistemoms modernizuoti ir energijos vartojimo efektyvumui gerinti mažesnes 

pajamas gaunančiose valstybėse narėse“. 

2-oji dalis: „ ir prašo Komisiją parengti tinkamą valdymo struktūrą, įskaitant išsamų valstybių 

narių naudos gavėjų, EIB ir kitų institucijų vaidmenį;“. 

 
52 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumas yra vienas iš ES pagrindinių tikslų, 

todėl Europos šalys turėtų būti skatinamos užtikrinti kuo mažesnius energijos 

nuostolius“. 

2-oji dalis: „pramonės, transporto ir statybų srityse, nes šiose srityse suvartojama didžiausia 

energijos dalis;“. 
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PPE: 

14 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad 7 straipsnio 2 dalyje nustatyti laipsniškas išdėstymas ir ankstyvieji 

veiksmai nebetaikomi;“. 

2-oji dalis: „primena, kad taikant 7 straipsnį tikimasi pasiekti daugiau kaip pusę direktyvoje 

nustatyto 20 proc. tikslo;“. 

 
62 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nustatyti ambicingą tikslą sutaupyti energijos ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL 

7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vis dėlto pažymi, kad šiuo etapu bet koks Energijos 

vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo vertinimas gali duoti tik dalinį 

vaizdą, nes ji palyginti neseniai įsigaliojo ir turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
13 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad tam tikrais atvejais direktyvos lankstumas suteikė galimybių 

daugeliui valstybių narių pradėti taikyti energijos vartojimo efektyvumo priemones, 

ir mano, jog ši galimybė taikyti alternatyvias priemones yra itin svarbi, kad valstybės 

narės galėtų ateityje įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo programas ir 

projektus;“. 

2-oji dalis: „reikalauja pašalinti galiojančios direktyvos, visų pirma jos 7 straipsnio, spragas, dėl 

kurių direktyva įgyvendinama nepakankamai, bet išlaikyti valstybėms narėms 

suteiktą tinkamą lankstumą pasirinkti priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad EPRS 

tyrime 7 straipsnio įgyvendinimo tema, kuris pagrįstas valstybių narių pateiktais 

duomenimis, daroma išvada, jog priemonės, suteikiančios galimybę valstybėms 

narėms laipsniškai išdėstyti savo tikslus, imtis ankstyvų priemonių arba neįtraukti 

transporto ir ATLPS sektorių apskaičiuojant tikslus, beveik visais atvejais lėmė tai, 

kad buvo pasiekta tik pusė bendro metinio energijos taupymo tikslo – 0,75 proc.; 

pažymi, kad tyrėjai pareiškė, jog tyrimu galima pasitikėti tik tiek, kiek pasitikima 

pateiktais duomenimis; primygtinai tvirtina, kad 7 straipsnio 9 dalyje nustatytos 

alternatyvios priemonės turi būti geriau apibrėžtos ir lengviau kiekybiškai 

įvertinamos;“ išskyrus žodžius „dėl kurių direktyva įgyvendinama nepakankamai, 

bet išlaikyti valstybėms narėms suteiktą tinkamą lankstumą pasirinkti priemones;“ ir 

„pažymi, kad tyrėjai pareiškė, jog tyrimu galima pasitikėti tik tiek, kiek pasitikima 

pateiktais duomenimis;“. 

3-oji dalis: „dėl kurių direktyva įgyvendinama nepakankamai, bet išlaikyti valstybėms narėms 

suteiktą tinkamą lankstumą pasirinkti priemones;“. 

4-oji dalis: „pažymi, kad tyrėjai pareiškė, jog tyrimu galima pasitikėti tik tiek, kiek pasitikima 

pateiktais duomenimis;“. 
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66 dalis 

1-oji dalis: „ragina pagerinti koordinavimą ir surengti valstybių narių keitimąsi idėjomis ir 

geriausios praktikos pavyzdžiais taupymo įpareigojimų, pastatų ir renovavimo planų 

(4, 5, 6 ir 7 straipsniai) temomis siekiant sparčiau taikyti pasiteisinusias ir naujas 

priemones (mokestines lengvatas, finansavimo programas, sutarčių modelius, 

socialinio būsto investicijas); mano, kad 5 straipsnio galiojimas turėtų būtų pratęstas, 

siekiant, kur įmanoma, apimti visas įmanomas viešąsias įstaigas; ragina Komisiją 

nustatyti gaires, taikomas būsimiems nacionaliniams planams, kad būtų užtikrintas 

skaidrumas ir palyginamumas;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares apsvarstyti novatoriškas rinka grindžiamas paramos 

sistemas;“. 

 
70 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad pavyzdinio viešųjų pastatų vaidmens taikymas visiems viešiesiems 

pastatams, ne vien tik centrinio lygmens, padėtų visiškai išnaudoti ekonomiškai 

efektyvaus energijos taupymo potencialą pastatuose; tai sektorius, kuris, kaip 

pasirodė, turi ne tik didžiausią energijos taupymo, bet ir kitos didesnės naudos, 

įskaitant didesnį komfortą ir gerovę, potencialą; šiuo atžvilgiu mano, kad valstybėms 

narėms reikėtų nustatyti vidinį pastangų pasidalijimo mechanizmą, siekiant 3 proc. 

renovacijos tikslo, taikomą įvairiems valstybės administravimo lygiams“. 

2-oji dalis: „ir kad turėtų būti išlaikyta laisvė rinktis kitas priemones ir įvertinti jų poveikį kaip 

alternatyvą 1 ir 2 dalyse išdėstytam požiūriui;“. 

 
ENF, PPE: 

11 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja dėl Europos Vadovų Tarybos 2014 m. priimto labai mažo užmojo 

tikslo (mažiausiai 27 proc. pagerinti energijos vartojimo efektyvumą iki 2030 m.), 

kuris daugiausia paremtas labai nerealistine didele diskonto norma, taikyta atliekant 

ankstesnį poveikio vertinimą; primena, kad 17,5 proc. diskonto norma yra pernelyg 

didelė; ragina Komisiją, remiantis savo geresnio reglamentavimo gairėmis, atlikti 

išsamią sąnaudų ir naudos analizę, atsižvelgiant į daugialypę energijos vartojimo 

efektyvumo naudą ir į socialinio diskonto normą; prašo Komisijos ir valstybių narių 

persvarstyti 2030 metams nustatytą 27 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslą 

atsižvelgiant į Paryžiaus klimato kaitos susitarimą siekiant užtikrinti, kad pasaulio 

klimato atšilimas neviršytų 2°C, bet stengtis, kad jis siektų tik 1,5 °C, laikantis 

Parlamento nustatyto energijos vartojimo efektyvumo tikslo;“. 

2-oji dalis: „prašo Komisijos 2030 metams nustatyti privalomą 40 proc. energijos vartojimo 

efektyvumo tikslą, kuris atspindėtų ekonomiškai naudingo energijos vartojimo 

efektyvumo potencialo dydį;“. 

 
S&D, GUE/NGL: 

26 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kogeneracijos technika“ ir „pažymi, kad viešoji 

paklausa ir rinka yra pagrindinės šių projektų varomosios jėgos;“. 

2-oji dalis: „kogeneracijos technika“. 

3-oji dalis: „pažymi, kad viešoji paklausa ir rinka yra pagrindinės šių projektų varomosios 

jėgos;“. 

 
Verts/ALE, S&D: 

31 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina direktyvoje kreipti daugiau dėmesio į 

energijos vartojimo efektyvumą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

33 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad energetikos srities pranešimo prievolės, kaip sistemos dalis, yra labai 

svarbios, kad būtų galima įvertinti esamų energijos vartojimo efektyvumo teisės aktų 

įgyvendinimo pažangą; tačiau apgailestauja, kad nustatytos pernelyg griežtos 

energetikos srities pranešimų prievolės, taip pat dėl valstybių narių perteklinio 

reglamentavimo, verslo įmonėms, energijos gamintojams, vartotojams ir valdžios 

institucijoms, nes jos mažina augimo ir inovacijų potencialą; pabrėžia, kad, jei tik 

įmanoma, pranešimo prievolės turėtų būti supaprastintos, kad būtų galima sumažinti 

administracinę naštą ir sąnaudas; kritikuoja tai, kad vykdant pranešimo prievolę 

gautų duomenų dažnai ES mastu negalima palyginti, nes jie nevienodai suskirstyti, 

taikoma skirtinga rinkimo metodika ir standartai; ragina Komisiją sumažinti, taip pat 

pasitelkus skaitmeninius sprendimus, su pranešimo prievolėmis susijusią 

administracinę naštą ir nustatyti aiškesnes duomenų palyginamumo ir geresnio 

duomenų įvertinimo gaires; ragina suderinti energijos paklausos prognozes 

atsižvelgiant į taupymo mažiausiomis sąnaudomis galimybes pagrindiniuose 

sektoriuose ir mano, kad sumažinus biurokratiją bus sparčiau įgyvendinamos 

energijos vartojimo efektyvumo priemonės; pažymi, kad norint taikyti principą 

„svarbiausia energijos vartojimo efektyvumas“ reikia persvarstyti energetikos 

planavimą ir ataskaitų teikimą, taip pat pagerinti politikos nuoseklumą, kad visi šie 

veiksniai stiprintų vienas kitą“ išskyrus žodžius „tačiau apgailestauja, kad nustatytos 

pernelyg griežtos energetikos srities pranešimų prievolės, taip pat dėl valstybių narių 

perteklinio reglamentavimo, verslo įmonėms, energijos gamintojams, vartotojams ir 

valdžios institucijoms, nes jos mažina augimo ir inovacijų potencialą;“. 

2-oji dalis: „tačiau apgailestauja, kad nustatytos pernelyg griežtos energetikos srities pranešimų 

prievolės, taip pat dėl valstybių narių perteklinio reglamentavimo, verslo įmonėms, 

energijos gamintojams, vartotojams ir valdžios institucijoms, nes jos mažina augimo 

ir inovacijų potencialą;“. 

3-oji dalis: „ir kad būtų pripažįstama, jog energijos taupymas yra Europos pagrindinis ir 

saugiausias energijos šaltinis;“. 

4-oji dalis: „pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumas gali būti geriausia investicija į 

energijos šaltinius, nes jis padidina energijos įperkamumą, mažina papildomos 

brangios infrastruktūros poreikį tiekėjams ir padeda spręsti klimato kaitos 

problemą;“. 

 
ENF, GUE/NGL: 

36 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad ne su visa rizika, susijusia su energijos taupymo investicijomis, galima 

susidoroti taikant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), nes ji apima 

tik 45 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio; pažymi, kad Energijos 

vartojimo efektyvumo direktyva yra glaudžiai susijusi su kitais energetikos srities 

ES teisės aktais ir daro tam tikrą poveikį anglies pėdsakui ir ATLPS sistemai 

(leidimų kainoms); ragina Komisiją įvertinti, kiek jos susijusios tarpusavyje, ir 

užtikrinti papildomumą;“. 

2-oji dalis: „teigia, kad dėl to sumažėjusios ATLPS leidimų kainos yra vienas iš daugelio 

veiksnių, dėl kurių gali mažėti paskatos pramonės įmonėms investuoti į energijos 

taupymą;“. 
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Verts/ALE, EFDD: 

43 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kai jie įtraukiami į sąskaitas kaip nekintami 

dėmenys, vartotojams gali būti sunku pastebėti energijos taupymo naudą, be to, tai 

didina energijos nepriteklių;“ ir „taip pat pabrėžia, kad aukštos energijos kainos ES 

lemia tai, jog energijos kainos valstybėse narėse skiriasi nuo kainų, kurias mokas 

mūsų pagrindiniai konkurentai daugelyje pasaulio šalių, o tai kenkia Europos 

energijai imlios pramonės sektorių konkurencingumui;“. 

2-oji dalis: „kai jie įtraukiami į sąskaitas kaip nekintami dėmenys, vartotojams gali būti sunku 

pastebėti energijos taupymo naudą, be to, tai didina energijos nepriteklių;“. 

3-oji dalis: „taip pat pabrėžia, kad aukštos energijos kainos ES lemia tai, jog energijos kainos 

valstybėse narėse skiriasi nuo kainų, kurias mokas mūsų pagrindiniai konkurentai 

daugelyje pasaulio šalių,“. o tai kenkia Europos energijai imlios pramonės sektorių 

konkurencingumui;“. 

4-oji dalis: „o tai kenkia Europos energijai imlios pramonės sektorių konkurencingumui;“. 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

45 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taupymo įpareigojimai turi būti suderinami su tvarių 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra“ ir „nuo iškastino kuro mažai 

priklausomos“. 

2-oji dalis: „taupymo įpareigojimai turi būti suderinami su tvarių atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių plėtra“. 

3-oji dalis: „nuo iškastino kuro mažai priklausomos“. 

 
ENF, GUE/NGL: 

47 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją laikytis geresnio reglamentavimo principo, ieškoti geresnių ES 

energetikos ir klimato kaitos taisyklių koordinavimo priemonių, kad būtų galima 

pagerinti teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą ir pasiūlyti dabartinio 

reglamentavimo gerinimo priemonių; (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

2-oji dalis: „ragina Komisiją stiprinti išsamaus ilgalaikio energijos vartojimo efektyvumo 

iniciatyvų, įskaitant visų pagrindinių tipų šalutinį poveikį, vertinimo metodiką; 

ragina formuojant ir vertinant bendras sąnaudas ir naudą, susijusias su įvairių 

lygmenų energijos vartojimo efektyvumo užmojais, žvelgti iš visuomenės 

perspektyvos“. 

3-oji dalis: „ ir laikyti energijos vartojimo efektyvumą atskiru energijos ištekliumi;“. 

 
56 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad ES klimato apsaugos ir efektyvumo tikslai turi stiprinti vienas kitą ir kad 

privalomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai yra itin svarbūs norint 

pasiekti aukščiausią užmojų ir pastangų lygį valstybėse narėse,“ išskyrus žodžius 

„privalomi“. 

2-oji dalis: „privalomi“. 

3-oji dalis: „taip pat būtina suteikti valstybėms narėms pakankamai lankstumo galimybių 

parengti priemonių ir instrumentų, kurie turi būti pritaikyti nacionalinio lygmens 

poreikiams, derinį;“ išskyrus žodžius „taip pat“. 

4-oji dalis: „taip pat“. 

 


