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Pakeitimas 1
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. Pakartoja, kad transporto ir 
turizmo sektoriai yra esminiai Europos 
ekonomikos sudedamosios dalys ir labai 
priklauso nuo energetikos; pabrėžia, kad 
integruota energetikos sistema, padedanti 
iki 2030 m. 60 % sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą ir iki 
2050 m. visiškai sumažinti priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, o taip pat perėjimas 
prie kitų transporto rūšių, grindžiamas 
principu „svarbiausia – efektyvumas“, yra 
esminės tvarios šių sektorių 
transformacijos sąlygos;

1. pažymi, kad transporto ir turizmo 
sektoriai yra esminės Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys, bet siekiant sumažinti 
jų priklausomybę nuo iškastinio kuro kyla 
daug technologinių, finansinių ir 
organizacinių sunkumų; pabrėžia, kad 
integruota energetikos sistema, padedanti 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą, yra būtina sąlyga tvariai šių 
sektorių pertvarkai; pabrėžia, kad 
vadovavimasis principu „svarbiausia – 
efektyvumas“ neturi lemti mažesnio ES 
finansavimo naujai perdavimo 
infrastruktūrai ir alternatyviųjų degalų 
ištekliams;

Or. pl

Pakeitimas 2
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pakartoja, kad transporto ir turizmo 
sektoriai yra esminiai Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys ir labai priklauso nuo 
energetikos; pabrėžia, kad integruota 
energetikos sistema, padedanti iki 2030 m. 
60 % sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą ir iki 2050 m. 
visiškai sumažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, o taip pat perėjimas prie 
kitų transporto rūšių, grindžiamas principu 
„svarbiausia – efektyvumas“, yra esminės 
tvarios šių sektorių transformacijos 
sąlygos;

1. pakartoja, kad transporto ir turizmo 
sektoriai yra esminės Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys ir labai priklauso nuo 
energetikos; pabrėžia, kad integruota 
energetikos sistema ir perėjimas prie kitų 
transporto rūšių, numatytas taip, kad 
įmonėms ir darbo vietoms transporto 
srityje negrėstų išnykti ir užleisti vietą 
kitoms, neutralesnėms transporto rūšims, 
yra esminės tvarios ir teisingos šių sektorių 
transformacijos sąlygos;
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Or. fr

Pakeitimas 3
Jakop G. Dalunde
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. Pakartoja, kad transporto ir turizmo 
sektoriai yra esminiai Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys ir labai priklauso nuo 
energetikos; pabrėžia, kad integruota 
energetikos sistema, padedanti iki 2030 m. 
60 % sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą ir iki 2050 m. 
visiškai sumažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, o taip pat perėjimas prie 
kitų transporto rūšių, grindžiamas principu 
„svarbiausia – efektyvumas“, yra esminės 
tvarios šių sektorių transformacijos 
sąlygos;

1. pakartoja, kad transporto ir turizmo 
sektoriai yra esminės Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys ir labai priklauso nuo 
energetikos; pabrėžia, kad integruota 
energetikos sistema, padedanti iki 2030 m. 
60 % sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą ir kuo anksčiau, 
bet ne vėliau kaip iki 2050 m., pasiekti 
poveikio klimatui neutralumą, o taip pat 
perėjimas prie kitų transporto rūšių, 
grindžiamas principu „svarbiausia – 
efektyvumas“, yra esminės tvarios šių 
sektorių transformacijos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 4
Roman Haider, Georg Mayer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. Pakartoja, kad transporto ir turizmo 
sektoriai yra esminiai Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys ir labai priklauso nuo 
energetikos; pabrėžia, kad integruota 
energetikos sistema, padedanti iki 2030 m. 
60 % sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą ir iki 2050 m. 
visiškai sumažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, o taip pat perėjimas prie 
kitų transporto rūšių, grindžiamas principu 
„svarbiausia – efektyvumas“, yra esminės 

1. pakartoja, kad transporto ir turizmo 
sektoriai yra esminės Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys ir labai priklauso nuo 
energetikos; pabrėžia, kad integruota 
energetikos sistema, padedanti sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, 
o taip pat perėjimas prie kitų transporto 
rūšių, grindžiamas principu „svarbiausia – 
efektyvumas“, yra esminės tvarios šių 
sektorių transformacijos sąlygos;
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tvarios šių sektorių transformacijos 
sąlygos;

Or. de

Pakeitimas 5
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano 
Salini, Barbara Thaler, Andor Deli, Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. Pakartoja, kad transporto ir 
turizmo sektoriai yra esminiai Europos 
ekonomikos sudedamosios dalys ir labai 
priklauso nuo energetikos; pabrėžia, kad 
integruota energetikos sistema, padedanti 
iki 2030 m. 60 % sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą ir iki 
2050 m. visiškai sumažinti priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, o taip pat perėjimas 
prie kitų transporto rūšių, grindžiamas 
principu „svarbiausia – efektyvumas“, yra 
esminės tvarios šių sektorių 
transformacijos sąlygos;

1. pabrėžia, kad transporto ir turizmo 
sektoriai yra esminės Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys ir labai priklauso nuo 
energetikos; pabrėžia, kad integruota 
energetikos sistema, padedanti iki 2030 m. 
bent 50 % sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą bei siekti jį 
sumažinti 55 % ir iki 2050 m. visiškai 
sumažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, o taip pat perėjimas prie kitų 
transporto rūšių, grindžiamas principu 
„svarbiausia – efektyvumas“, yra viena iš 
tvarios šių sektorių transformacijos sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 6
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pagrindinis 
energetikos sistemų integravimo siekis 
turėtų būti išmetamo CO2 kiekio 
mažinimas vadovaujantis technologinio 
neutralumo principu; pažymi, kad 
dabartiniu transporto sektoriaus 
energetinio pertvarkymo etapu 
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alternatyvieji degalai turėtų būti gaunami 
iš visų galimų išteklių, kad būtų 
užtikrintas kuo platesnis jų prieinamumas 
ir kuo mažesnė kaina galutiniam 
vartotojui;

Or. pl

Pakeitimas 7
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad transporto sektorius 
gali labai reikšmingai prisidėti skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimą, suteikdamas su paklausa 
susijusį lankstumą ir didelius energijos 
kaupimo pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 8
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui;

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
ir mažai taršios energijos ir laikomasi 
teisingo perėjimo principų; pabrėžia, kad 
bet kokie Europos lygmens veiksmai, 
kurių imamasi įgyvendinant 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo strategiją, turėtų būti vykdomi 
atsižvelgiant į įvairių Europos Sąjungos 
valstybių ekonomikos ir regionų 
skirtumus ir turi būti nekenkiama atokių ir 
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salų vietovių junglumui;

Or. pl

Pakeitimas 9
Jakop G. Dalunde
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad mažinant transporto 
ir turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui;

2. pabrėžia, kad pereinant prie 
neutralaus poveikio klimatui transporto ir 
turizmo sektorių turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui;

Or. en

Pakeitimas 10
Roman Haider, Georg Mayer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad mažinant transporto 
ir turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui;

2. pabrėžia, kad transporto ir turizmo 
sektoriams turi būti suteikiama prieiga prie 
įperkamos atsinaujinančiosios energijos, 
laikomasi pagrindinių teisingo perėjimo 
principų ir nekenkiama atokių ir salų 
vietovių junglumui;

Or. de

Pakeitimas 11
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
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Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad mažinant transporto 
ir turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui;

2. pakartoja, kad mažinant transporto 
ir turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos visiems suinteresuotiesiems 
subjektams, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui, kartu 
atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių 
pradines padėtis;

Or. en

Pakeitimas 12
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui;

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga visiems Europos piliečiams prie 
įperkamos atsinaujinančiosios energijos, 
laikomasi pagrindinių teisingo perėjimo 
principų dėl sąžiningumo ir nekenkiama 
atokių ir salų vietovių junglumui;

Or. ro

Pakeitimas 13
Henna Virkkunen, Gheorghe Falcă, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui;

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo ir technologinio neutralumo 
principų ir nekenkiama atokių ir salų 
vietovių junglumui;

Or. en

Pakeitimas 14
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui;

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių, įskaitant atokiausius 
regionus, junglumui;

Or. fr

Pakeitimas 15
Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
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salų vietovių junglumui; salų vietovių bei atokiausių regionų 
junglumui;

Or. pt

Pakeitimas 16
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir 
salų vietovių junglumui;

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybę nuo 
iškastinio kuro turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios 
energijos, laikomasi pagrindinių teisingo 
perėjimo principų ir nekenkiama 
atokiausių regionų bei atokių ir salų 
vietovių junglumui;

Or. pt

Pakeitimas 17
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad Europos transporto ir 
turizmo sektorių priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas neturi būti 
vykdomas aukojant jų konkurencingumą 
tarptautinėje rinkoje; pažymi, kad dėl 
koronaviruso pandemijos kilusios 
ekonomikos krizės akivaizdoje pirmenybė 
turėtų būti teikiama darbo vietų 
išsaugojimui ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių rėmimui, be kita ko, nustatant 
realistiškus tikslus dėl mažo anglies 
dioksido kiekio ekonomikos kūrimo;

Or. pl
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Pakeitimas 18
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad dujų infrastruktūra 
bus svarbi mažinant energetikos sistemos 
priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
pasiruošiant naudoti vis daugiau kitų 
rūšių dujų nei gamtinės dujos, pvz., 
vandenilio, biometano, sintetinio metano 
dujas, ir sprendžiant apgalvotai ir 
nevaldomai išmetamų metano teršalų 
problemą;

Or. en

Pakeitimas 19
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad mažinant transporto ir 
turizmo sektoriaus priklausomybę nuo 
iškastinio kuro būtina atsižvelgti į 
valstybių narių aplinkybes ir jų finansinį 
pajėgumą įveikti perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iššūkius, 
užtikrinant, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje;

Or. ro

Pakeitimas 20
Sara Cerdas
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį, kad būtinas 
struktūrinis dialogas, kuriame dalyvautų 
vietos valdžios institucijos, dėl sprendimų 
priėmimo proceso, susijusio su transporto 
ir turizmo sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimu;

Or. pt

Pakeitimas 21
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pažymi, kad šioje strategijoje 
turėtų būti nustatyta vizija, kuria būtų 
remiama mažiausiai įvairiems sektoriams 
kainuojanti neutralaus poveikio klimatui 
ekonomika, kartu stiprinant energetinį 
saugumą, saugant sveikatą, darbo vietas 
ir aplinką, bet tai pat remiant augimą, 
inovacijas ir pramoninį pirmavimą;

Or. en

Pakeitimas 22
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Brice Hortefeux, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad transporto 3. pabrėžia, kad transporto 
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priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto 
rūšių elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti ir dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, kartu naudojant alternatyviuosius 
degalus, pvz., vandenilį, biodegalus ir 
SGD, bei išlaikant technologinį 
neutralumą; ragina Komisiją ir valstybes 
nares patvirtinti palankią politikos sistemą, 
skirtą teisingam, įperkamam ir 
subalansuotam perėjimui nepaliekant 
nieko nuošalyje prie visų transporto 
priemonių elektrifikavimo ir 
alternatyviųjų degalų naudojimo jose (tiek 
keleivinio, tiek krovininio transporto 
srityje), įskaitant geležinkelių ir viešojo 
transporto priemonių parkus ir tinklus, 
kartu visapusiškai plečiant įkrovimo ir 
alternatyviųjų degalų papildymo 
infrastruktūros tinklą;

Or. en

Pakeitimas 23
Roman Haider, Georg Mayer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto 
rūšių elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
transporto rūšių elektrifikavimo plėtrai 
(tiek keleivinio, tiek krovininio transporto 
srityje), įskaitant geležinkelių ir viešojo 
transporto priemonių parkus ir tinklus, 
kartu visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

Or. de
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Pakeitimas 24
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
RENEW frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto 
rūšių elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

3. pabrėžia, kad tam tikroms 
transporto rūšims tiesioginis 
elektrifikavimas yra ekonomiškai 
efektyviausias ir energijos vartojimo 
požiūriu veiksmingiausias priklausomybės 
nuo iškastinio kuro sumažinimo būdas; 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
visiškam alternatyviųjų degalų išvystymui 
visoms transporto rūšims (tiek keleivinio, 
tiek krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo ir degalų 
papildymo infrastruktūros tinklą 
(elektrinių transporto priemonių 
įkrovimo, SGD ir vandenilio dujų 
papildymo įrenginių), laikantis 
technologinio neutralumo principo ir 
užtikrinant technologijų įvairovę;

Or. en

Pakeitimas 25
Sven Schulze

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 

3. pabrėžia, kad dalies transporto 
sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio 
kuro sumažinimo galima pasiekti tik 
dideliu mastu diegiant tiesioginį ir 
netiesioginį elektromobilumą iš 
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išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto rūšių 
elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

atsinaujinančiųjų išteklių; pažymi, kad 
elektrifikuojant vartojimo sektorius, kaip 
antai sunkiasvorių krovininių transporto 
priemonių sektorių, susiduriama su 
didelėmis kliūtimis, susijusiomis su 
išlaidų veiksmingumu, aplinkosauginiu 
suderinamumu ir techniniu 
įgyvendinamumu;

ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto rūšių 
elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

Or. de

Pakeitimas 26
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto rūšių 
elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto rūšių 
elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą, kuriam būtina skirti 
pakankamą finansavimą, kad pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos būtų užtikrintas teisingumas 
ir solidarumas;
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Or. ro

Pakeitimas 27
Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto rūšių 
elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą ir naudojant tvarius 
alternatyviuosius degalus iš 
atsinaujinančiųjų išteklių; ragina Komisiją 
ir valstybes nares patvirtinti palankią 
politikos sistemą, skirtą greitam perėjimui 
prie visų transporto rūšių elektrifikavimo ir 
tvarių alternatyviųjų degalų naudojimo 
jose (tiek keleivinio, tiek krovininio 
transporto srityje), įskaitant geležinkelių ir 
viešojo transporto priemonių parkus ir 
tinklus, kartu visapusiškai plečiant 
įkrovimo ir degalų papildymo 
infrastruktūros tinklą;

Or. en

Pakeitimas 28
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto rūšių 

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo didžiąja dalimi galima 
pasiekti dideliu mastu diegiant tiesioginį ir 
netiesioginį elektromobilumą, kuriam 
energija būtų tiekiama iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
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elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

greitam perėjimui prie visų transporto rūšių 
elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus bei miestų 
viešąjį transportą, kartu visapusiškai 
plečiant įkrovimo infrastruktūros tinklą;

Or. pl

Pakeitimas 29
Jakop G. Dalunde
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto rūšių 
elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

3. pabrėžia, kad transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš papildomų 
atsinaujinančiųjų pajėgumų; ragina 
Komisiją ir valstybes nares patvirtinti 
palankią politikos sistemą, skirtą greitam 
perėjimui prie visų transporto rūšių 
elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

Or. en

Pakeitimas 30
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad transporto 3. pabrėžia, kad transporto 
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priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį 
elektromobilumą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti palankią politikos sistemą, skirtą 
greitam perėjimui prie visų transporto rūšių 
elektrifikavimo (tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto srityje), įskaitant 
geležinkelių ir viešojo transporto 
priemonių parkus ir tinklus, kartu 
visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo galima pasiekti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį su 
vandenilio gamyba iš atsinaujinančiųjų 
išteklių susijusį mobilumą; ragina 
Komisiją ir valstybes nares patvirtinti 
palankią politikos sistemą, skirtą greitam 
perėjimui visų transporto rūšių (tiek 
keleivinio, tiek krovininio transporto) 
srityje, įskaitant geležinkelių ir viešojo 
transporto priemonių parkus ir tinklus, 
kartu visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

Or. fr

Pakeitimas 31
Jakop G. Dalunde
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
paspartinti transporto ir energetikos 
sektorių integravimą, visų pirma tinkamai 
atlyginant už vartotojų paklausos valdymą 
naudojant elektromobilius, kad būtų 
galima sumažinti paklausos piką ir 
perkelti apkrovą, užtikrinant sąveikumą ir 
standartizaciją, kad būtų išvengta 
susiskaidymo rizikos, ir reikalaujant 
atitinkamuose teisės aktuose, įskaitant 
Alternatyviųjų degalų direktyvą, išmanių 
funkcijų akumuliatoriams ir įkrovimo 
infrastruktūrai;

Or. en

Pakeitimas 32
Sven Schulze

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją dėl transporto 
sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo taikyti technologijoms 
atvirą požiūrį, kuris apimtų ne tik 
elektrifikavimo, bet ir judumo naudojant 
dujas, e. degalų ir visų pirma vandenilio 
potencialą; todėl primena, jog tam, kad 
būtų plačiai naudojamos alternatyvios 
varančiosios sistemos ir alternatyvūs 
degalai, reikia atitinkamos degalinių ir 
įkrovimo infrastruktūros bei atitinkamų 
reguliuojamųjų bendrųjų sąlygų;

Or. de

Pakeitimas 33
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad po Alternatyviųjų 
degalų direktyvos ir TEN-T peržiūros 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
masiškai įrengiami įkrovimo prieigos 
punktai, tiekiama energija iš sausumos 
uostuose ir kuriami vandenilio papildymo 
punktai;

Or. en

Pakeitimas 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad mažinant transporto 
sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio 
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kuro labai svarbu remti atsinaujinančių 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
kurą, įskaitant vandenilį;

Or. en

Pakeitimas 35
Jakop G. Dalunde
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad būtina galimybių 
atverianti sistema aktyvioms vartotojų ir 
energetikos bendruomenėms, kurios 
gamina, saugo ir naudoja savo 
pasigamintą atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją ir padeda subalansuoti tinklą 
naudodamos buitinius akumuliatorius 
arba elektromobilius, taip padidinant 
infrastruktūros galimybes absorbuoti 
didėjančią elektromobilių paklausą;

Or. en

Pakeitimas 36
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad fiskalinės priemonės, 
pvz., mokesčiai ir kitos fiskalinės 
paskatos, įgyja vis didesnę svarbą kaip 
klimato kaitos švelninimo priemonės;

Or. en
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Pakeitimas 37
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. labai apgailestauja, kad Energijos 
mokesčių direktyvoje nėra palaikoma ES 
klimato kaitos politika ir principas 
„teršėjas moka“, taip pat kad šioje 
direktyvoje neatsispindi reikšmingi ES 
klimato ir energetikos politikos pokyčiai;

Or. en

Pakeitimas 38
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. pabrėžia, kad apmokestinant kurą 
pagal tūrį, o ne pagal jo energinę vertę, 
diskriminuojamas atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių kuras ir remiamas 
labiausiai energijai imlių ir taršiausių 
energetikos produktų naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 39
Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3e. pabrėžia, kad šiuo metu 
konkretiems sektoriams, visų pirma 



PE661.961v01-00 22/37 AM\1219989LT.docx

LT

aviacijos, jūrų laivininkystės ir krovininio 
kelių transporto, taikomas atleidimas nuo 
energijos mokesčių ar jų sumažinimas 
skatina neveiksmingas ir taršias 
transporto rūšis;

Or. en

Pakeitimas 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Nuomonės projektas
3 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3f. ragina Komisiją peržiūrint 
Energijos mokesčių direktyvą suderinti 
energetikos produktų ir elektros energijos 
apmokestinimą su ES aplinkos ir klimato 
politika;

Or. en

Pakeitimas 41
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Nuomonės projektas
3 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3g. ragina Komisiją įgyvendinant 
Energetikos sistemos integravimo 
strategiją pateikti minimalaus mokesčio 
tarifo sistemą, kurioje kuras būtų 
diferencijuojamas pagal jo efektyvumą 
klimato tikslų atžvilgiu, siekiant mažinti 
išmetamo ŠESD kiekį transporto 
sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimas 42
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Nuomonės projektas
3 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3h. pabrėžia, kad pajamos iš 
energetikos ir aplinkosaugos mokesčių 
turėtų būti naudojamos teisingos 
pertvarkos tikslais, siekiant dėl 
padidėjusių aplinkosaugos mokesčio 
pajamų sumažinti darbo jėgos 
apmokestinimą;

Or. en

Pakeitimas 43
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant 
subsidijas iškastiniam kurui, taikant 
principą „teršėjas moka“ ir nustatant 
aviacijos ir laivų išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo standartus;

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai, 
pvz., vandenilis, biometanas ir skystieji 
biodegalai, yra perspektyvūs sprendimai 
siekiant pereiti prie priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo tokiuose 
sektoriuose kaip aviacijos, sunkiojo kelių 
transporto, jūrų transporto ir vidaus 
vandenų transporto; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, deramai investuojant į tyrimus ir 
plėtrą bei įrangos kūrimą jo gamybai, 
transportavimui ir platinimui;

Or. pl

Pakeitimas 44
Roman Haider, Georg Mayer

Nuomonės projektas
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4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant 
subsidijas iškastiniam kurui, taikant 
principą „teršėjas moka“ ir nustatant 
aviacijos ir laivų išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo standartus;

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių teikia 
galimybių tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose;

Or. de

Pakeitimas 45
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
RENEW frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant 
subsidijas iškastiniam kurui, taikant 
principą „teršėjas moka“ ir nustatant 
aviacijos ir laivų išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo standartus;

4. pabrėžia, kad atsinaujinančiųjų 
išteklių arba mažo anglies dioksido kiekio 
kuro naudojimas yra sprendimas siekiant 
pereiti prie priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai bei sunkiojo 
kelių transporto, autobusų parkų ar 
neelektrifikuoto geležinkelių transporto 
sektoriai, kurių elektrifikuoti neįmanoma, 
neefektyvu arba tai kainuoja daugiau; 
ragina Komisiją skatinti tokio kuro 
naudojimą ES teisės aktuose, palaipsniui 
atsisakant iškastinio kuro, taikant principą 
„teršėjas moka“ ir nustatant aviacijos ir 
laivų išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
standartus;

Or. en
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Pakeitimas 46
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant subsidijas 
iškastiniam kurui, taikant principą 
„teršėjas moka“ ir nustatant aviacijos ir 
laivų išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
standartus;

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, tokie 
kaip vandenilis, yra sprendimas siekiant 
pereiti prie priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio alternatyvaus kuro 
naudojimą ES teisės aktuose, subsidijas 
skiriant inovacijas šioje srityje 
diegiančioms įmonėms ir valstybėms;

Or. fr

Pakeitimas 47
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Brice Hortefeux, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara 
Thaler, Andor Deli, Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant subsidijas 
iškastiniam kurui, taikant principą „teršėjas 
moka“ ir nustatant aviacijos ir laivų 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
standartus;

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų, mažos ir nulinės 
taršos energijos išteklių yra sprendimas 
siekiant pereiti prie priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo tokiuose 
sektoriuose kaip aviacijos ir jūrų sektoriai; 
ragina Komisiją skatinti tokio kuro 
naudojimą ES teisės aktais, didinant 
pastangas tyrimų ir plėtros srityje, 
laipsniškai panaikinant subsidijas 
iškastiniam kurui, kai yra ekonominiu 
požiūriu perspektyvių alternatyvų, taikant 
principą „teršėjas moka“ ir nustatant 
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aviacijos ir laivų išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo standartus, kurie būtų techniniu 
ir ekonominiu požiūriu įgyvendinami ir 
užtikrintų šių sektorių tarptautinį 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 48
Jakop G. Dalunde
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant subsidijas 
iškastiniam kurui, taikant principą „teršėjas 
moka“ ir nustatant aviacijos ir laivų 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
standartus;

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, pvz., 
vandenilis, amoniakas ir „e-kerosene“, 
yra sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant bet kokias 
tiesiogines ir netiesiogines subsidijas 
iškastiniam kurui, taikant principą „teršėjas 
moka“, įvedant paklausos kvotas ir 
nustatant nulinio aviacijos ir laivų 
išmetamų teršalų kiekio standartus;

Or. en

Pakeitimas 49
Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
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mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant subsidijas 
iškastiniam kurui, taikant principą „teršėjas 
moka“ ir nustatant aviacijos ir laivų 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
standartus;

mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
sunkiojo transporto, aviacijos ir jūrų 
sektoriai; ragina Komisiją skatinti tokio 
kuro naudojimą ES teisės aktuose, 
laipsniškai panaikinant subsidijas 
iškastiniam kurui, taikant principą „teršėjas 
moka“ ir nustatant aviacijos ir laivų 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
standartus; pabrėžia nuoseklaus 
reglamentavimo svarbą šiuo atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 50
Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant subsidijas 
iškastiniam kurui, taikant principą „teršėjas 
moka“ ir nustatant aviacijos ir laivų 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
standartus;

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra 
sprendimas siekiant pereiti prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tokiuose sektoriuose kaip 
aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją 
skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant subsidijas 
iškastiniam kurui, taikant principą „teršėjas 
moka“ ir nustatant aviacijos ir laivų 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
standartus, bet nedarant poveikio eismo 
srautams;

Or. ro

Pakeitimas 51
Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
4 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina Komisiją įgyvendinti planą dėl 
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energetikos tinklų jungčių, kurių 
Sąjungoje vis dar trūksta, siekiant įtraukti 
jas į bendriems interesams svarbius 
projektus, visų pirma jungtis tarp Pirėnų 
pusiasalio ir Sąjungos;

Or. pt

Pakeitimas 52
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad salų regionai vis dar 
yra labai priklausomi nuo iškastinio kuro, 
kuris naudojamas jų energijos poreikiams 
patenkinti, nors juose yra daug galimybių 
naudoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius; mano, kad salos turi būti 
prioritetine tvarka sujungtos su žemyno 
elektros energijos tinklu, kad būtų galima 
veiksmingai ir švariai plėtoti 
elektromobilumą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares kaip alternatyvą vystyti 
projektus, kuriais, vadovaujantis 
programos „Horizontas 2020“ projekto 
„Tilos“ pavyzdžiu, būtų užtikrinama salų 
ar salų grupių energetinė 
nepriklausomybė naudojant 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

Or. en

Pakeitimas 53
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad mažinant 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir 
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taikant bet kokius susijusius mokesčius 
būtina ypatingą dėmesį skirti 
atokiausiems regionams; pažymi, kad 
būtina parengti teigiamos diskriminacijos 
mechanizmą atokiausiems regionams ir 
atokioms bei salų vietovėms, atsižvelgiant 
į didelę jų priklausomybę nuo oro ir jūrų 
transporto turistų srautų arba keleivių bei 
prekių gabenimo atžvilgiu;

Or. pt

Pakeitimas 54
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
RENEW frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad vandenilis yra 
svarbus mažinant išmetamą teršalų kiekį 
tuose sektoriuose, kuriuose sunku 
sumažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, visų pirma kaip kuras tam tikrose 
transporto srityse; todėl palankiai vertina 
sinergiją su komunikatu „Vandenilio 
strategija neutralizuoto poveikio klimatui 
Europai“ ir primygtinai ragina Komisiją 
priimti būtinas priemones, kad būtų 
paspartintas vandenilio įsisavinimas 
įgyvendinant integruotą energetikos 
sistemą ir kad vandenilis taptų 
perspektyviu sprendimu;

Or. en

Pakeitimas 55
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad Komisijai skaičiuojant 
iki 2025 m. sumažėsiančias išlaidas, 
susijusias su elektromobilių įsigijimu ir 
naudojimu, neatsižvelgta į atskirų 
valstybių narių automobilių rinkų 
specifiką; ragina Komisiją atlikti išsamų 
bendro elektromobilių gamybai 
naudojamų komponentų gamybos, 
naudojimo ir atliekų šalinimo poveikio 
aplinkai tyrimą ir analizę;

Or. pl

Pakeitimas 56
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia sprendimų dėl elektros 
energijos konversijos į kitą energiją 
svarbą, nes jie atlieka lemiamą vaidmenį 
integruojant energetikos sistemą ir 
sujungiant elektros energijos ir dujų 
sektorius; pabrėžia reikalavimą dėl 
elektros energijos konversijos į kitą 
energiją reglamentavimo sistemos 
technologinio neutralumo ES lygmeniu, 
kad būtų galima susitelkti į plataus 
užmojo 2050 m. klimato politikos tikslą;

Or. en

Pakeitimas 57
Jakop G. Dalunde
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4a. remia universalios paskirties 
degalų papildymo punktų įrengimą 
transporto centruose, pvz., uostuose ir oro 
uostuose, siekiant įvairioms transporto 
rūšims teikti alternatyvųjį kurą iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

Or. en

Pakeitimas 58
Sven Schulze

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją labiau pabrėžti 
vandenilio reikšmę sėkmingam sektorių 
susiejimui; 

Or. de

Pakeitimas 59
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
RENEW frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. palankiai vertina Komisijos siekį 
vertinant valstybių narių nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus išanalizuoti pažangą siekiant 
15 proc. elektros energijos jungiamųjų 
linijų pralaidumo planinio rodiklio ir 
apsvarstyti atitinkamus veiksmus; be to, 
ragina Komisiją užtikrinti, kad 
peržiūrėtuose TEN-E ir TEN-T 
reglamentuose būtų visapusiškai remiama 
labiau integruota energetikos sistema, be 
kita ko, sustiprinant energetikos ir 
transporto infrastruktūrų sinergiją, taip 
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pat poreikis iki 2030 m. pasiekti 15 proc. 
elektros energijos jungiamųjų linijų 
pralaidumo planinį rodiklį;

Or. en

Pakeitimas 60
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad Energetikos sistemos 
integracijos strategijai įgyvendinti reikės 
reikšmingų finansinių išteklių pagal 
Tvarios Europos investicijų planą; 
pažymi, kad siekiant dvigubos naudos – 
užtikrinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos konkurencingumą ir padidinti 
valstybės lėšas – būtina peržiūrėti 
energijos mokesčius, kad jie atitiktų 
energinę vertę ir išmetamą CO2 kiekį;

Or. en

Pakeitimas 61
Jakop G. Dalunde
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pažymi, kad pajamas iš socialiai 
teisingos ir poveikiu klimatui pagrįstos 
mokesčių ar kainų politikos būtina 
investuoti į tyrimus ir inovacijas tvarių 
transporto technologijų kūrimui ir 
diegimui, kad būtų užtikrintas greitas 
perėjimas prie itin efektyviai energiją 
vartojančios ir atsinaujinančiaisiais 
ištekliais pagrįstos ekonomikos;
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Or. en

Pakeitimas 62
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pažymi, kad elektros energijos 
konversijos į kitą energiją technologijos 
suteiks galimybę naudoti klimatui 
nekenkiančias bazines medžiagas ir kurą, 
visų pirma pramonės ir cheminių 
medžiagų sektoriuose bei oro transporto, 
sunkiasvorių prekių transportavimo bei 
jūrų laivininkystės sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 63
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal
RENEW frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad ES salų regionai, 
visų pirma Viduržemio jūroje, dėl savo 
dydžio, geografinės padėties ir 
patrauklumo turistams turi labai dideles 
galimybes pasiekti 100 proc. 
elektromobilumą; tačiau apgailestauja dėl 
energetinės izoliacijos ir problemų, kurių 
salų teritorijoms kyla dėl nepakankamo 
elektros energijos tinklų sujungimo; todėl 
ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares skubiai sukurti būtinas elektros 
energijos tinklų jungtis su ES salomis ir 
tarp jų, kad būtų užtikrinta šių teritorijų 
integracija į transeuropinius energetikos 
tinklus bei galimybės įgyvendinti būsimus 
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elektromobilumo projektus;

Or. en

Pakeitimas 64
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pažymi, kad tyrimų ir plėtros 
finansavimas yra labai svarbus elektros 
energijos konversijos į kitą energiją 
sistemos sėkmei ir ES vadovaujamam 
vaidmeniui šioje srityje; tuo pat metu 
reikėtų ne tik plėsti esamas finansavimo 
programas ir iniciatyvas, bet ir skirti 
didesnį finansavimą tyrimams tokiose 
srityse, kaip atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos technologijos, pažangieji 
elektros energijos tinklai, kaupimo 
sistemos, sektorių sujungimui būtinos 
technologijos (įskaitant elektros 
(energijos) panaudojimą dujoms gaminti 
ar suskystinti);

Or. en

Pakeitimas 65
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. mano, kad uostams ir oro uostams 
teks lemiamas vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą jūrų 
transporto ir aviacijos sektoriuose; 
pabrėžia, kad jų pertvarkymas į efektyviai 
energiją vartojančius ir neutralaus 
anglies dioksido poveikio energijos 
tiekimo centrus, be kita ko, švarių 
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alternatyviųjų degalų gamybai, kaupimui 
ir tiekimui, yra labai svarbus integruotoje 
energetikos sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 66
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pabrėžia, kad atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimas transporto 
sektoriuje turėtų būti įvedamas 
lygiagrečiai su tolesne įkrovimo 
infrastruktūros tinklo, alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros ir vandenilio 
papildymo infrastruktūros, įskaitant oro 
uostų infrastruktūrą, plėtra;

Or. en

Pakeitimas 67
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją pasiūlyti veiksmų 
planą dėl turizmo sektoriaus dalyvavimo 
energetikos sistemos integravimo procese, 
įskaitant žiedinės energetikos 
bendruomenių kūrimą turizmo srityje.

5. ragina Komisiją pasiūlyti veiksmų 
planą dėl turizmo sektoriaus panaudojimo 
energetikos sistemos integravimo procese, 
visų pirma pasitelkiant lokalumo principu 
grindžiamą žiedinę energijos tiekimo 
grandinę;

Or. fr

Pakeitimas 68
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Jakop G. Dalunde
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją pasiūlyti veiksmų 
planą dėl turizmo sektoriaus dalyvavimo 
energetikos sistemos integravimo procese, 
įskaitant žiedinės energetikos 
bendruomenių kūrimą turizmo srityje.

5. ragina Komisiją pasiūlyti veiksmų 
planą dėl tvaraus turizmo sektoriaus 
dalyvavimo energetikos sistemos 
integravimo procese, įskaitant nevariklinio 
mobilumo ir elektromobilumo priemonių 
ir reikalavimų taikymą, laivų įkrovimo 
elektros energija paslaugas uostuose, 
geležinkelių turizmo rėmimą ir žiedinės 
energetikos bendruomenių kūrimą tvaraus 
turizmo srityje;

Or. en

Pakeitimas 69
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
RENEW frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją pasiūlyti veiksmų 
planą dėl turizmo sektoriaus dalyvavimo 
energetikos sistemos integravimo procese, 
įskaitant žiedinės energetikos 
bendruomenių kūrimą turizmo srityje.

5. pažymi, kad turizmo sektorius yra 
vienas iš daugiausiai energijos 
suvartojančių sektorių, pasižyminčių 
sezoniniais paklausos pokyčiais, kurie turi 
didelį poveikį energijos tiekimo saugumui 
ir energijos kainai; todėl ragina Komisiją 
pasiūlyti veiksmų planą dėl turizmo 
sektoriaus dalyvavimo energetikos 
sistemos integravimo procese, įskaitant 
žiedinės energetikos bendruomenių kūrimą 
turizmo srityje;

Or. en

Pakeitimas 70
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Sara Cerdas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją pasiūlyti veiksmų 
planą dėl turizmo sektoriaus dalyvavimo 
energetikos sistemos integravimo procese, 
įskaitant žiedinės energetikos 
bendruomenių kūrimą turizmo srityje.

5. ragina Komisiją pasiūlyti veiksmų 
planą dėl turizmo sektoriaus dalyvavimo 
energetikos sistemos integravimo procese, 
deramai atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti 
šiame sektoriuje sukuriamas darbo vietas, 
įskaitant žiedinės energetikos 
bendruomenių kūrimą turizmo srityje;

Or. pt

Pakeitimas 71
Dorien Rookmaker

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją rengiant veiksmų 
planus išsamiai išanalizuoti visas 
numatomas išlaidas, naudą ir riziką.

Or. nl


