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Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 1
2 dalis

2. džiaugiasi dėl fakto, kad „Nauja energetikos politika Europai“ visiškai atitinka 
valstybių narių pasirinkimą naudoti mišrią energiją ir šios energijos pirmenybę prieš 
pirminės energijos šaltinius, tuo pat metu ši politika grindžiama valstybių narių 
solidarumo dvasia ir užtikrina integruotą požiūrį į klimato kaitą bei iškelia uždavinius 
stiprinti aplinkos tvarumą pabrėžia, kad energetikos politika, pagal kurią naudojama 
atsinaujinančių šaltinių energija, leidžia vykdyti decentralizuotą energetikos politiką 
regioniniu lygmeniu taikant reikalavimus ir galimybes, todėl ragina valstybes nares 
naudoti tam tikras technologijas;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 2
2 dalis

2. džiaugiasi dėl fakto, kad „Nauja energetikos politika Europai“ visiškai atitinka 
valstybių narių pasirinkimą naudoti mišrią energiją ir šios energijos pirmenybę prieš 
pirminės energijos šaltinius, tuo pat metu ši politika grindžiama valstybių narių 
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solidarumo dvasia ir užtikrina integruotą požiūrį į klimato kaitą bei iškelia uždavinius 
stiprinti aplinkos tvarumą; ragina kompetentingas valdžios institucijas pasirūpinti 
priemonėmis, skirtomis pasiekti šiuos tikslus; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 3
2a dalis (nauja)

2a. tačiau apgailestauja, kad Komisija nelabai susieja atsinaujinančių energijos šaltinių 
vystymą ir pasekmes darbo rinkos struktūrai, mokykliniam ir profesiniam mokymui 
bei pramoninių santykių raidai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 4
2a dalis (nauja)

2a. ragina valstybes nares nustatyti, kokios yra atsinaujinančių energijos šaltinių 
galimybės įvairiuose regionuose, kad kiekviena šalis šias galimybes kuo geriau 
išnaudotų, ir taip skatinti regionus naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius;

Or. el

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 5
3 dalis

3. atsižvelgdamas į metinę Energijos veiksmų plano peržiūrą, primygtinai prašo prieš 
metinį nagrinėjimą Europos Vadovų Taryboje kasmet informuoti Europos Parlamentą 
apie ES energetikos ir klimato kaitos politikos įgyvendinimo pažangą ir pasiektus 
rezultatus; taip pat prašo valstybes nares rengiant su klimato kaita susijusias 
strategijas ir energetikos strategijas atsižvelgti į regionų ypatumus ir ypatingą 
dėmesį skirti atsinaujinančių energijos šaltinių dalies didinimui ir energetikos 
efektyvumui;

;
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Or. hu

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 6
3a dalis (nauja)

3a. apgailestauja, kad Direktyva dėl elektros, pagamintos naudojant atsinaujinančius 
energijos šaltinius, sąlygojo didelės apimties biomasės gamybos jėgainių be 
termofikacijos statybą, jėgainių, kurios energetiniu požiūriu nėra našios ir kai 
kuriuose regionuose kelia grėsmę visiškai destabilizuoti pramonėje ir energetikoje 
naudojamos medienos rinką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 7
3b dalis (nauja)

3b. prašo Komisijos įvesti reikalavimą, kad iš biomasės gaminant atsinaujinančią 
energiją termofikacija būtų privaloma, ir išnagrinėti projektų, susijusių su šildymo 
katilais, kuriems naudojama mediena, poveikį miškininkystės ir miško pramonės 
vietiniam tvariam vystymuisi, atsižvelgiant į tai, kad šios pramonės vaidmuo 
prisidedant prie regionų raidos ir skatinant kaimo ūkio šakų plėtotę yra labai 
svarbus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 8
4 dalis

4. ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimo šildymui ir aušinimui, taip pat dėl skatinimo, 
technologijų perdavimo ir pažangiausios šio potencialo, iki šiol Europoje labai 
mažai naudojamo, eksploatavimo patirties Europoje skleidimo priemonių;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 9
4 dalis

4. ragina Komisiją ne vėliau kaip iki 2007 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl direktyvos 
dėl atsinaujinančios energijos ir ragina nustatyti tikslą, kad iki 2020 m. maždaug 25 
proc. visos energijos būtų atsinaujinančių šaltinių energija bei privalomus elektros, 
transporto, šildymo ir aušinimo sektorių tikslus ir išaiškinti, kokia yra regioninių bei 
vietinių valdžios institucijų atsakomybė ir vaidmuo įgyvendinant šią politiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 10
4 dalis

4. ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir prašo išaiškinti, kokia yra regioninių bei vietinių valdžios 
institucijų atsakomybė ir vaidmuo įgyvendinant šią politiką, raginant vietinės valdžios 
institucijas užtikrinti, kad atsinaujinančių energijos šaltinių plėtojimo priemonės 
taikomos priimant sprendimus žemiausiu lygmeniu;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 11
4 dalis

4. ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir prašo išaiškinti, kokia yra regioninių bei vietinių valdžios 
institucijų atsakomybė, teisės ir vaidmuo įgyvendinant šią politiką

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 12
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją sutelkti visas vietines atsinaujinančių energijos šaltinių vystymu 
suinteresuotas šalis – vietos ir regionines valdžios institucijas, ūkininkus ir
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miškininkus, verslininkus ir žemėtvarkininkus, universitetus, tyrinėtojus ir privačius 
asmenis – kad jos paskatintų užmegzti valstybinio ir privataus sektorių partnerystę ir 
pagerintų iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos energijos tiekimo ir 
realizavimo tinklus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 13
4a dalis (nauja)

4a. prašo Tarybą ir Europos Komisiją, kad jos ypatingą dėmesį skirtų ne tik teisės aktų 
raidai ir technologijų tobulinimui, bet ir sėkmės sąlygoms, t. y. aktyviam vietinių ir 
regioninių valdžios institucijų ir visų visuomenės suinteresuotų šalių dalyvavimui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 14
4a dalis (nauja)

4a. kadangi dėl galimų neigiamų pasekmių gamtinei aplinkai ar gyventojams bei tam 
tikroms regiono ekonominės veiklos rūšims, pvz. turizmui, vietiniai gyventojai 
dažnai prieštarauja tam tikrų atsinaujinančių energijos šaltinių, pvz., vėjo ar 
geoterminės energijos, naudojimui, prašo Komisijos nustatyti pagrindines gaires, 
susijusias su procedūromis, kurioms galėtų pritarti vietinė bendruomenė, siekiant 
visuomenei suteikti tinkamą informaciją ir sumažinti galimą neigiamą poveikį;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 15
5 dalis

5. ragina valstybes nares, kurios to dar nepadarė, imtis sparčiai įgyvendinti Direktyvą Nr. 
2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo ir pasitelkus vietines ir regionines 
valdžios institucijas paspartinti Energijos efektyvumo veiksmų planų, numatytų 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, rengimą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 16
6 dalis

6. taip pat ragina regionines ir vietos valdžios institucijas įsipareigoti sėkmingai pasiekti 
tikslus savo teritorijose, atsižvelgti į šiuos tikslus vykdant žemėtvarkos ir žemės 
naudojimo politiką, ypač valdant pakriką miestų plėtimąsi ir transportą bei nuolat 
pabrėžti, kad naujuose statiniuose, pastatuose ir atnaujinant esančių pastatų 
energijos sistemas turi būti naudojamas neanglinis kuras bei supaprastinti ir 
paspartinti administracines procedūras, taikomas plėtojant atsinaujinančios energijos
šaltinius;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 17
6 dalis

6. taip pat ragina regionines ir vietos valdžios institucijas nuolat pabrėžti, kad būtina, jog
nauji statiniai ir pastatai būtų efektyvūs energijos sąnaudų atžvilgiu, bei 
supaprastinti ir paspartinti administracines procedūras, taikomas plėtojant 
atsinaujinančios energijos šaltinius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 18
6a dalis (nauja)

6a. ragina regionines ir vietos valdžios institucijas kartu su visoms vietinėms 
suinteresuotoms šalims nedelsiant įsipareigoti pasiekti Europos Sąjungos tikslus 
savo teritorijose, taip sukuriant savanorišką vietinių valdžios institucijų, 
įsipareigojusių kurti energetinę ateitį pasikeitusioje situacijoje, judėjimą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 19
6a dalis (nauja)

6a. ragina valstybes nares, regionines ir vietos valdžios institucijas Europos piliečiams 
rodyti pavyzdį ir pačioms naudoti atsinaujinančių energijos šaltinių technologijas 
savo pastatuose, skatinti biokuro naudojimą transporto priemonėse ir taupyti 
energiją naudojant energetiškai efektyvius įrengimus; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 20
6a dalis (nauja)

6a. ragina, kad būtų visiškai atsižvelgta į subsidiarumo principą, o regionines ir vietos 
valdžios institucijas ragina įgyvendinti vietines energijos programas, į kurias įeitų 
energijos taupymas, energijos efektyvumas ir būdai, kaip padidinti atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 21
6a dalis (nauja)

6a. ragina valstybes nares, regionines ir vietos valdžios institucijas rengti kampanijas ir 
taikyti ekonomines paskatas siekiant pakeisti gyventojų požiūrį į energijos taupymą 
ir jos naudojimo įpročius ir skatinti naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 22
7 dalis

7. prašo valstybes nares, regionus ir vietos valdžios institucijas užtikrinti, kad plačioji 
visuomenė bei socialiniai ir ekonominiai subjektai gautų aiškią informaciją apie 
fotovoltinės energijos generavimo technologinius aspektus bei techninę ir praktinę 
informaciją apie biologinį kurą, biomasę, vėjo ir geoterminę energiją bei apie įvairiais 
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lygmenimis siūlomas finansines paskatas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 23
7 dalis

7. prašo valstybes nares, regionus ir vietos valdžios institucijas užtikrinti, kad plačioji 
visuomenė gautų aiškią informaciją apie fotovoltinės energijos generavimo 
technologinius aspektus bei techninę ir praktinę informaciją apie biologinį kurą bei 
apie teikiamas finansines paskatas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 24
7 dalis

7. prašo valstybes nares, regionus ir vietos valdžios institucijas užtikrinti, kad plačioji 
visuomenė gautų aiškią informaciją apie fotovoltinės energijos generavimo 
technologinius aspektus bei techninę ir praktinę informaciją apie biologinį kurą ir apie 
įvairiais lygmenimis siūlomas finansines paskatas, bei apie geoterminės, biomasės 
energijos, vėjo ir hidraulinės energijos gavybos įrangą; prašo jas dabartiniais 
metodais ir naujais būdais skatinti keistis pažangiąja patirtimi;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 25
7 dalis

7. prašo valstybes nares, regionus ir vietos valdžios institucijas užtikrinti, kad plačioji 
visuomenė gautų aiškią informaciją apie fotovoltinės, geoterminės ir gelmių 
geoterminės energijos generavimo technologinius aspektus bei techninę ir praktinę 
informaciją apie biologinį kurą bei apie įvairiais lygmenimis siūlomas finansines 
paskatas;
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Or. el

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 26
7 dalis

7. prašo valstybes nares, regionus ir vietos valdžios institucijas užtikrinti, kad plačioji 
visuomenė gautų aiškią informaciją apie fotovoltinės energijos generavimo 
technologinius aspektus bei techninę ir praktinę informaciją apie energetinį 
efektyvumą, bei apie įvairiais lygmenimis siūlomas finansines paskatas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 27
7a dalis (nauja)

7a. prašo valstybes nares užtikrinti, kad valdžios institucijos numatytų finansines 
paskatas, skatintų mokymą, naujovių diegimą bei tyrimus ir taikomąją veiklą 
atsinaujinančių energijos šaltinių srityje ir padidintų įmonių galimybes diegti 
naujoves;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 28
8 dalis

8. ragina suteikti galimybes pasinaudoti teritorinei sanglaudai skirtu finansavimu siekiant 
stiprinti regioninių, vietos valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų 
tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą, tuo būdu skatinant keitimąsi 
pažangiąja patirtimi ir integruotą požiūrį į Energetikos politiką;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 29
8 dalis

8. ragina suteikti galimybes pasinaudoti teritorinei sanglaudai skirtu finansavimu siekiant 
stiprinti regioninių, vietos valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų 
tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą ir keitimąsi pažangiąja patirtimi, tuo 
būdu skatinant integruotą požiūrį į Energetikos politiką

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 30
8a dalis (nauja)

8a. ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti regioninių alternatyvių ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių, orientuotų į vartotojus ir galutinius paslaugų gavėjus, tinklų 
plėtojimą vykdant teritorinį bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 31
8a dalis (nauja)

8a. prašo Komisiją pateikti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skatinimu ir 
energijos taupymu pagrįstus regioninio ir vietinio vystymosi pavyzdžius bei Europos 
regionams ir vietinėms valdžios institucijoms padėti keistis pažangiąja patirtimi ir 
informacija; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 32
8b dalis (nauja)

8b. mano, kad Europos Sąjungoje būtina sukurti perėjimo nuo naftos produktais 
paremtos transporto sistemos prie alternatyviu ir atsinaujinančių kuru, pvz. 
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vandeniliniu ar biokuru, paremtos sistemos strategiją, kurioje taip pat būtų 
numatyta Europos greitkelių sistema, kurioje būtų tiekiamas atsinaujinančių ir 
alternatyvių šaltinių kuras; taip pat mano, kad reikia dėti visas reikalingas 
pastangas siekiant užtikrinti, kad atokūs ir atsilikę regionai būtų įtraukti į šį 
Europos tinklą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 33
9 dalis

9. ragina regionines ir vietos valdžios institucijas, nevyriausybines organizacijas 
pasinaudoti finansavimu pagal Septintąją pagrindų programą skatinant diegti 
atsinaujinančios energijos technologijas ir remia „Eurenew“ iniciatyvą, kuria 
siekiama į Sutartį įtraukti nuostatas, kuriomis nustatomi konkretūs tikslai, susiję su 
finansine parama tyrimams, taikomajai veiklai ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimui dideliu mastu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 34
9 dalis

9. ragina regionines ir vietos valdžios institucijas, nevyriausybines organizacijas 
pasinaudoti finansavimu pagal Septintąją pagrindų programą siekiant paskatinti 
tyrimus ir skatinant diegti atsinaujinančios energijos technologijas ir naudoti biologinį 
kurą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 35
9 dalis

9. ragina regionines ir vietos valdžios institucijas, nevyriausybines organizacijas 
pasinaudoti finansavimu pagal Septintąją pagrindų programą, iš struktūrinių fondų ir 
pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos dalį – programą 
„Pažangi energetika Europai“ skatinant diegti atsinaujinančios energijos 
technologijas ir naudoti biologinį kurą;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 36
9 dalis

9. ragina regionines ir vietos valdžios institucijas, nevyriausybines organizacijas 
pasinaudoti finansavimu pagal Septintąją pagrindų programą skatinant diegti 
atsinaujinančios energijos technologijas ir naudoti biologinį kurą bei kurti naujus 
energijos transportavimo ir laikymo būdus siekiant sumažinti energijos nuostolius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 37
9a dalis (nauja)

9 bis. pabrėžia, kad augalinio kuro gamybai dažnai sunaudojama daug energijos ir 
išskiriama daugiau anglies dvideginio, o tropinių miškų kirtimas siekiant 
palengvinti biokuro gamybai skirtų augalų auginimą dažnai nustelbia teigiamą 
augalinio kuro poveikį mūsų klimatui; todėl primygtinai ragina ES užmiršti 
euforiją, kilusią dėl augalinio kuro, ir skirti daugiau dėmesio energijos efektyvumo 
didinimo ir iškastinio kuro naudojimo mažinimo priemonėms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 38
9a dalis (nauja)

9a. ragina valstybes nares, iki šiol labai daug investavusias į senus energijos šaltinius, 
užtikrinti būtinas valstybės ir privačias investicijas į atsinaujinančius energijos 
šaltinius – jų tyrimus ir įrengimus;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 39
10 dalis

10. mano, kad į uždavinius, iškilusius dėl klimato kaitos, reikia žvelgti kaip į trigubą
galimybę: investuoti į naujas technologijas siekiant stiprinti aplinkos tvarumą ir verslo 
konkurencingumą; užbaigti dujų ir elektros energijos rinkos sukūrimą, kurio rezultatas 
būtų labiau tarpusavyje susijęs ir užtikrintas tiekimas; skatinti priemones, kuriomis 
regionuose siekiama kurti darbo vietas, kurioms negresia perkėlimas (pastatų 
izoliacija, atsinaujinantys šaltiniai ir t. t.);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 40
10 dalis

10. mano, kad į uždavinius, iškilusius dėl klimato kaitos, reikia žvelgti kaip į galimybę 
investuoti į naujas technologijas siekiant stiprinti aplinkos tvarumą ir verslo 
konkurencingumą užsibrėžiant horizontalų tikslą energiją naudoti efektyviai ir 
skatinant naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, bei kaip į galimybę užbaigti 
dujų ir elektros energijos rinkos sukūrimą, kurio rezultatas būtų labiau tarpusavyje 
susijęs ir užtikrintas tiekimas.

Or. hu

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 41
10 dalis

10. mano, kad į uždavinius, iškilusius dėl klimato kaitos, reikia žvelgti kaip į galimybę 
investuoti į naujas technologijas siekiant stiprinti aplinkos tvarumą ir verslo 
konkurencingumą bei kaip į galimybę užbaigti dujų ir elektros energijos rinkos 
sukūrimą, kurio rezultatas būtų atsinaujinančių energijos šaltinių pirmumas 
patenkant į energetinę sistemą ir labiau tarpusavyje susijęs ir užtikrintas tiekimas.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 42
10a dalis (nauja)

10 a. pabrėžia, kad užtikrinti tiekimą galima stiprinant bendradarbiavimą regionų 
lygmeniu valstybėse narėse ir tarp jų, naudojant įvairesnius energijos šaltinius ir 
taip siekiant išvengti pernelyg didelio priklausymo nuo tam tikros rūšies energijos 
tiekimo, bei keičiant tiekėjus;

Or. en
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