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Atsinaujinančiųjų energijos išteklių planas – Atsinaujinančių išteklių energija 21 amžiuje: 
tvaresnės ateities kūrimas
(2006/0000(INI))

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 1
1 dalis

1. pabrėžia, kad mūsų visuomenės ir ekonomikos pažeidžiamumas didėja dėl tokių 
veiksnių kaip klimato kaita (išbraukta) ir didėjančių energijos išlaidų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 2
1a dalis (nauja)

1a. apgailestauja, kad regioninės ir vietos institucijos ES rodo vis dar per mažai
susidomėjimo galimybe pažaboti ir naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Pakeitimas 3
2 dalis

2. vėl pabrėžia, kad atsinaujinančios energijos sektorius yra pajėgus sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas ir taršą jomis, pasinaudoti vietos energijos šaltiniais 
siekiant Lisabonos tikslų, stengiantis pagerinti tiekimo patikimumą įvairesniais 
energijos šaltiniais ir pasiekti Europos ekonomikos augimo, užimtumo ir tvarumo 
tikslus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 4
2 dalis

2. vėl pabrėžia, kad atsinaujinančios energijos sektorius yra pajėgus sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas ir taršą jomis, pasinaudoti vietos energijos šaltiniais, 
patikimai tiekti energiją ir pasiekti Lisabonos tikslus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 5
2a dalis (nauja)

2a. džiaugiasi, kad Komisija pripažino, jog iškastinio kuro kaina neleidžia teisingai 
įvertinti jo išorės išlaidų, įskaitant poveikį klimato kaitai; pabrėžia būtinybę 
peržiūrėti esamą ekonomikos modelį ir į jį įtraukti neigiamus išorės veiksnius, 
sudarant vienodas sąlygas skirtingiems energijos šaltiniams ir taip padidinat 
atsinaujinančių energijos išteklių konkurencingumą; toliau ragina Komisiją 
pateikti siūlymus dėl teisės aktų, skirtų panaikinti subsidijas iškastiniam kurui, 
tampančias ydingomis skatinamosiomis priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 6
2b dalis (nauja)

2b. pripažįsta, kad ES tikslas pasiekti, jog iki 2010 m. 12 proc. jos suvartojamos 
energijos sudarytų atsinaujinančių išteklių energija, greičiausiai nebus pasiektas; 
todėl pabrėžia, kad įvardijus tikslus atsinaujinančiųjų energijos išteklių plane, 
turėtų būti pateikti išsamūs įgyvendinimo planai, apibrėžiant nacionalinius tikslus ir 
įvairiems energetikos sektoriams privalomus tikslus, taip pat sankcijų taikymą 
nevykdant tikslų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 7
3 dalis

3. džiaugiasi 2007 m. kovo mėn. įvykusios Europos Vadovų Tarybos išvada dėl 
atsinaujinančių energijos šaltinių (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Pakeitimas 8
3 dalis

3. džiaugiasi 2007 m. kovo mėn. įvykusios Europos Vadovų Tarybos sprendimu dėl 20 
proc. atsinaujinančios energijos iki 2020 m. tikslo; siekiant šio tikslo ragina sukurti 
plataus užmojo energijos efektyvumo strategiją;

Or. de

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Margrete Auken Žaliųjų/ELA vardu

Pakeitimas 9
3 dalis

3. džiaugiasi 2007 m. kovo mėn. įvykusios Europos Vadovų Tarybos išvada dėl 
atsinaujinančių energijos šaltinių, bet yra įsitikinęs, kad 20 proc. atsinaujinančios 
energijos iki 2020 m. tikslas galėtų būti ambicingesnis; pakartoja savo poziciją, kad 
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ES turėtų siekti, jog iki 2020 m. 25 proc. jos suvartojamos energijos sudarytų 
atsinaujinančių išteklių energija; toliau reikalauja, kad teisės akto pasiūlymas dėl 
ES tikslo būtų pateiktas, remiantis EB steigimo sutarties 175 straipsnio 1 dalimi, 
siekiant užtikrinti Tarybos ir Europos Parlamento dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 10
3 dalis

3. džiaugiasi 2006 m. kovo mėn. įvykusios Europos Vadovų Tarybos išvada dėl 
atsinaujinančių energijos šaltinių, bet yra įsitikinęs, kad 20 proc. atsinaujinančios 
energijos iki 2020 m. tikslas galėtų būti ambicingesnis; kartu mano, kad ypač 
naudinga numatyti tarpinius tikslus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Pakeitimas 11
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją užtikrinti, kad 20 proc. atsinaujinančios energijos dalies tikslas 
priėmus reikiamus teisės aktus valstybėms narėms taptų privalomas, būtų nuosekliai 
įgyvendinamas ir kad valstybėms narėms, nesilaikančioms įsipareigojimų, būtų 
taikomos griežtos sankcijos; pabrėžia, kad reikia nacionalinių veiksmų planų, 
kuriuose kiekviena valstybė narė užsibrėžtų privalomus tikslus kiekvienam sektoriui 
remdamasi konkrečiomis savo meteorologinėmis, geografinėmis ir geologinėmis 
galimybėmis ir ankstesniais rezultatais; ragina Komisiją atlikti ir pradinį, ir tarpinį 
nacionalinių veiksmų planų įvertinimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Pakeitimas 12
3b dalis (nauja)

3b. pažymi biomasės teikiamas galimybes, ypač elektros energijos, šildymo ir vėsinimo 
sektoriuose, laikantis geros žemės ūkio praktikos, išlaikant tvarią biomasės gamybą 
ir nekenkiant valstybių vidaus maisto gamybai suteikti ekonomikai naujo 
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gyvybingumo pirmiausia kaimo vietovėse, kad šiandienos ūkininkai taptų rytojaus 
energijos gamintojais;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Pakeitimas 13
4 dalis

4. ragina Komisiją kartu su bendru tikslu vartoti tam tikrą atsinaujinančios energijos 
dalį nustatyti konkrečius suvartojamos elektros energijos dalies tikslus, bent jau 
tokius, kokie šioje srityje numatyti dabar;

Or. de

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Margrete Auken Verts/ALE vardu

Pakeitimas 14
4 dalis

4. sunerimęs, kad nėra teisiškai privalomų sektorinių tikslų dėl atsinaujinančios 
energijos 2020 m. apskritai; todėl ragina Komisiją toliau taikyti ir patobulinti esamas 
atsinaujinančių išteklių direktyvas dėl elektros energijos ir transporto bei pasiūlyti 
naują direktyvą šildymo bei vėsinimo sektoriuje; ragina Komisiją skirti pakankamai 
išteklių tinkamai įvertinti nacionalinius atsinaujinančių išteklių veiksmų planus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 15
4 dalis

4. sunerimęs, kad nėra politikos ir teisiškai privalomų tikslų dėl atsinaujinančios 
energijos apskritai ir šildymo bei vėsinimo sektoriuje, taip pat kad teisės aktai dėl 
atsinaujinančių šaltinių panaudojimo transporto sektoriuje ES lygmeniu yra gan silpni

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Pakeitimas 16
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją parengti reikiamus teisės aktus, kuriais būtų skatinama naudoti 
atsinaujinančią energiją šildymo ir vėsinimo sektoriuje, kadangi šioje srityje per 
trumpą laiką ir gana mažomis sąnaudomis galima pasinaudoti didelėmis 
galimybėmis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 17
4a dalis (nauja)

4a. primena savo raginimą priimti direktyvą, kuria būtų skatinama naudoti 
atsinaujinančią energiją šildymo ir vėsinimo sektoriuje, kadangi šioje srityje per 
trumpą laiką ir gana mažomis sąnaudomis galima pasinaudoti didelėmis 
galimybėmis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 18
4b dalis (nauja)

4b. apgailestauja, kad Taryba ir Komisija šiuo metu nerengia tokios direktyvos, ir kaip 
alternatyvą ragina bendruose atsinaujinančią energiją reglamentuojančiuose teisės 
aktuose nustatyti privalomą minimalų tikslą šildymo ir vėsinimo sektoriui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 19
5 dalis

5. pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti ES 2°C klimato tikslą ir pereinant prie didesnio 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, taip pat turėtų būti labai pagerintas 
energijos vartojimo veiksmingumas, strategijos, skirtos padaryti iškastinį kurą 
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švaresnį, taip pat gyvenimo būdas ir vartojimo modeliai, siekiant, kad kur tik 
įmanoma, energija būtų vartojama protingiau ir taupiau;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 20
5 dalis

5. pabrėžia, kad svarbu pakeisti mūsų vartojimo ir gamybos modelius; ragina panaikinti 
valstybės subsidijas aplinkosaugos požiūriu netvariems gamybos metodams ir greitai 
įvesti ES lygmens aplinkosaugos ir energijos mokesčius;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 21
5 dalis

5. pabrėžia, kad svarbu pakeisti mūsų vartojimo modelius siekiant išmintingiau 
panaudoti energiją ir, kur tik įmanoma, ją taupyti, ypač ragina valstybes nares keistis 
geriausia patirtimi dėl energijos taupymo ir, kiek tik įmanoma, naudoti 
struktūrinius fondus energijos taupymo priemonėms naujosiose valstybėse narėse, 
kuriose potencialas didžiausias;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Pakeitimas 22
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia, kad pirmiausia reikia sukurti mažas, decentralizuotas tiekimo struktūras, 
pasiekti tikslą iš esmės padidinti švarios iš vietos šaltinių tiekiamos energijos dalį, ir 
pažymi bendros šilumos ir elektros energijos gamybos bei geoterminės energijos 
teikiamas galimybes šioje srityje;

Or. de



PE 388.430v01-00 8/15 AM\663131LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 23
5a dalis (nauja)

5a. pripažįsta būtinybę plėtoti ekonomiškai efektyvius didesnio biomasės naudojimo 
energetikoje būdus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 24
5b dalis (nauja)

5b. pabrėžia, kad atsinaujinančios energijos strategijos tikslams įgyvendinti reikalinga 
plėtra turėtų būti rūpestingai įgyvendinama atsižvelgiant į platesnius aplinkos 
veiksnius (tvarų miškų valdymą, bioįvairovę, dirvožemio blogėjimo prevenciją ir kt.), 
ne tik į išskiriamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 25
6 dalis

6. pabrėžia, kad biodegalai neturėtų būti naudojami motorinėse transporto 
priemonėse, jeigu atsiranda rizika, kad jų naudojimu bus siekiama padidinti 
pasaulines maisto kainas arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą
naikinant atogrąžų miškus ar durpynus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Pakeitimas 26
6 dalis

6. ragina Komisiją nustatyti naujus kriterijus aliejaus, naudojamo biodegalų gamybai, 
importui ir paraginti nustatyti pasaulinius biodegalų gamybos ir naudojimo 
standartus siekiant užtikrinti sąžiningą maisto ir energijos gamybos pusiausvyrą, taip 
pat bioįvairovės ir didelio anglies sekvestravimo teritorijų apsaugą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Margrete Auken Verts/ALE vardu

Pakeitimas 27
6 dalis

6. primena, kad biodegalų srityje reikėtų rasti sąžiningą maisto ir energijos gamybos 
pusiausvyrą; reikalauja, kad prieš nustatant privalomus tikslus, būtų atlikta 
privaloma vadinamoji „well-to-wheel“ analizė ir nustatyti aplinkos ir socialiniai 
tvarumo kriterijai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 28
6 dalis

6. primena, kad biodegalų srityje reikėtų rasti sąžiningą maisto ir energijos gamybos 
pusiausvyrą; pripažįsta, kad vietinių kuro augalų pasiūla yra ribota; todėl pabrėžia 
būtinybę šiems augalams privalomai išduoti ekologinius ir socialinius šių biodegalų 
sertifikatus bei užtikrinti, kad klimato ir energijos vartojimo požiūriu viso jų 
gyvavimo ciklo veiksmingumas būtų neginčytinas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 29
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad biodegalus per visą gamybos ciklą reikia gaminti ekonominiu ir 
aplinkosaugos požiūriu tvariai; ragina Komisiją imtis priemonių sukurti bendrą 
biokuro ženklinimo aplinkosaugos pagrindu sistemą; mano, kad svarbu skatinti 
trečiosios kartos biodegalų technologijas;

Or. fi
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 30
6a dalis (nauja)

6a. atmeta privalomą 10 proc. tikslą biodegalams ir ragina laikytis požiūrio, pagrįsto 
realiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimu, pvz., nurodyto 
Komisijos pasiūlyme dėl Degalų kokybės direktyvos (COM(2007)0018);

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 31
6a dalis (nauja)

6a. pažymi, kad tvarkant miškų biomasę ir kitus augalus, naudojamus kaip kuras arba 
žaliava, turėtų būti laikomasi aukščiausių tvarumo standartų; pabrėžia, kad turėtų 
būti pripažintas miškų sektoriaus indėlis ir įsipareigojimai ir parengta politika, 
galinti prisidėti prie geresnių ekonomikos, aplinkos ir socialinės veiklos rezultatų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 32
6a dalis (nauja)

6a. ragina valstybes nares ieškoti geriausios patirties atvejų, kai atviru koordinavimo 
metodu skatinama gaminti ir naudoti biomasę ir biodegalus, ir šiuos atvejus lyginti 
tarpusavyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 33
8 dalis

8. nurodo, kad siekiant labiau skatinti naudoti atsinaujinančią energiją reikia įveikti 
esamas rinkos kliūtis; taigi ragina Komisiją ir valstybes nares prisidėti prie palankios 
rinkos aplinkos kūrimo, įskaitant ydingų subsidijų ir aktyvaus viešųjų pirkimų 
taikymo ES panaikinimą, kad būtų sumažintos energijos vartojimo požiūriu 
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veiksmingų ir atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų kainos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 34
8 dalis

8. nurodo, kad siekiant labiau skatinti naudoti atsinaujinančią energiją reikia įveikti 
esamas rinkos kliūtis; taigi ragina Komisiją ir valstybes nares prisidėti prie palankios 
rinkos aplinkos kūrimo, kartu užtikrinant galimybę gauti ir prioritetinę galimybę 
atsinaujinančią energiją tiekti į elektros tinklus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Margrete Auken 

Pakeitimas 35
8 dalis

8. nurodo, kad siekiant labiau skatinti naudoti atsinaujinančią energiją reikia įveikti 
esamas rinkos kliūtis; taigi ragina Komisiją ir valstybes nares prisidėti prie palankios 
rinkos aplinkos kūrimo; pabrėžia, kad būtina užtikrinti galimybę sąžiningai pasiekti 
tinklą ir aktyviai skatinti decentralizuotą atsinaujinančių energijos išteklių gamybą 
ir naudojimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 36
8 dalis

8. nurodo, kad siekiant labiau skatinti naudoti atsinaujinančią energiją reikia įveikti 
esamas rinkos kliūtis; taigi ragina Komisiją ir valstybes nares prisidėti prie palankios 
rinkos aplinkos kūrimo, atsižvelgiant į aplinkos, sveikatos ir tvarumo veiksnius;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 37
8a dalis (nauja)

8a. pažymi, kad elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių šalinių skatinimo 
sistemos Europos Sąjungoje labai skiriasi – tai neveiksminga ir iškreipia 
konkurenciją; dar kartą ragina ilgalaikėje perspektyvoje sukurti suderintą visos 
Europos paskatų sistemą, atitinkančią šiuos kriterijus: 

a) padedančią pasiekti dabartinius tikslus ir platesnio užmojo ateities tikslus;
b) atitinkančią elektros energijos vidaus rinkos principus;
c) esančią sisteminio požiūrio į atsinaujinančių formų energijos plėtrą dalimi, 

atsižvelgiant į konkrečias kiekvienos formos energijos savybes ir įvairias 
technologijas bei geografinius skirtumus;

d) veiksmingai skatinančią naudoti atsinaujinančią energiją ir kartu paprastą bei 
kuo efektyvesnę, ypač sąnaudų požiūriu;

e) apimančią išorines visų energijos šaltinių sąnaudas;
f) numatančią pakankamus pereinamuosius laikotarpius nacionalinėms paskatų 

sistemoms, kad nebūtų prarastas investuotojų pasitikėjimas;
mano, kad remiantis šiais kriterijais suderintos Bendrijos nuostatos dėl elektros 
energijos pateikimo į bendrą tinklą sistemų ilgu laikotarpiu gali būti tikslingos, bet 
taip pat reikia atsižvelgti į kvotų ir pasiūlymų teikimo sistemas, jeigu galima 
sutvarkyti dabartines kai kuriose valstybėse narėse paaiškėjusias šių modelių 
silpnąsias vietas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou, Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas 
Ulmer, Richard Seeber

Pakeitimas 38
8a dalis (nauja)

8a. pažymi, kad reikia daugiau mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintos energijos saugojimo srityje, vadovaujantis 
vandenilio technologijos pavyzdžiu; pabrėžia, kad šiuo tikslu turi būti supaprastintos 
administracinės nuostatos, patvirtinimo procedūros ir įveiktos esamos kliūtys;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 39
8a dalis (nauja)

8a. pažymi, kad tam tikri atsinaujinančių energijos išteklių gamybos būdai prieštarauja 
vystymosi ir aplinkos tikslams; ypač pabrėžia, kad biodegalų gamyba neturi kelti 
grėsmės maisto saugumui arba skatinti atogrąžų miškų naikinimo; taip pat 
pabrėžia, kad dėl pagamintų ir panaudotų biodegalų turėtų labai sumažėti CO2, kad 
būtų laikomasi ES biodegalų tikslo kriterijų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 40
8a dalis (nauja)

8a. ragina Komisiją panaikinti importo muitus etanoliui, nes mano, kad dabartiniai 
bandymai importo muitais užkirsti kelią efektyvesnio, aplinkosaugos požiūriu 
saugesnio ir pigesnio atsinaujinančio kuro importui nepagrįsti;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 41
8a dalis (nauja)

8a. pažymi, kad degiosios atliekos sudaro 60 proc. atsinaujinančių energijos išteklių; 
todėl ragina dujinti tokias atliekas ir deginant dujas išgauti aplinkai nekenksmingą 
energiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 42
8b dalis (nauja)

8b. pažymi, kad atsinaujinančios energijos pranašumus galima dar labiau padidinti, 
jeigu ji bus naudojama kartu gaminti šilumą ir elektros energiją;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 43
9 dalis

9. prašo valstybių narių ir Komisijos stiprinti bendradarbiavimą su regioninės ir vietos 
valdžios institucijomis siekiant dar labiau skatinti naudoti atsinaujinančius energijos 
šaltinius ir veiksmingiau panaudoti šiems tikslams skirtus išteklius, bet pripažįsta, 
kad šis bendradarbiavimas turi būti grindžiamas kuo didesniu subsidiarumu, ir mano, 
kad imantis veiksmų reikia turėti omenyje atitinkamas geografines, klimato ir 
ekonomines sąlygas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Margrete Auken, Kathalijne Maria Buitenweg 
Žaliųjų/ELA vardu

Pakeitimas 44
10 dalis

10. mano, kad pernelyg anksti derinti atsinaujinančių energijos šaltinių paramos 
schemas ES lygmeniu; tačiau ragina į energijos kainas sistemiškai įtraukti išorės 
išlaidas, kad atsinaujinantys energijos ištekliai įgytų ekonominį pranašumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 45
11a dalis (nauja)

11a. yra susirūpinęs, kad ES užsibrėžti tikslai iki 2010 m. suvartoti daugiau 
atsinaujinančios energijos gali būti pasiekti ne visose valstybėse narėse, ir mano, 
kad į Atsinaujinančių išteklių energijos planą turėtų būti įtraukta pasiektų tikslų 
metinio įvertinimo sistema;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Pakeitimas 46
11a dalis (nauja)

11a. ragina branduolinės energijos operatorius išplėsti savo veiklos sritį ir į ją įtraukti 
atsinaujinančių formų energiją.

Or. de

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 47
11a dalis (nauja)

11a. pažymi, kad geoterminė ir bangų energija sudaro nemažą potencialą įvairinti 
Europos energijos tiekimą ir turėtų būti intensyviai plėtojama;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 48
11b dalis (nauja)

11b. pabrėžia, kad galimybės plėtoti atsinaujinančių išteklių energetikos technologijas 
yra labai palankios daugelyje besivystančių šalių; ragina ES padėti paremti 
atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų plėtrą besivystančiose šalyse ir 
sudaryti sąlygas lengvai patekti į Europos rinkas, pvz., panaikinant importo 
mokesčius.

Or. en


