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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 1
1 punktas

1. teigiamai vertina pasibaigus Europos Vadovų Tarybos susitikimui Briuselyje (2007 m. 
kovo 8 ir 9 d.) pirmininkaujančios valstybės pateiktas išvadas, kuriose aiškiai nurodoma, 
kad „klimato kaitos uždavinius būtina spręsti veiksmingai ir skubiai“; mano, kad dėl šios 
priežasties reikalinga parengti teisinį konkrečių veiksmų pagrindą;

Or. de

Pakeitimą žaliųjų/EFA frakcijos vardu pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 2
1a punktas (naujas)

1a. pripažįsta potencialaus pavojaus tarptautiniam saugumui grėsmę, susijusią su 
klimato pokyčiais, kuriuos inter alia sukelia didėjantis gėlo vandens išteklių 
trūkumas, masinė migracija ir asimetrija tarp klimato kaitos poveikį patiriančių 
regionų ir regionų, atsakingų už taršą; sveikina JT Saugumo tarybos pirmąją 
diskusiją visuotinių pavojų saugumui, susijusių su klimato kaita, klausimais; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 3
1a punktas (naujas)

1a. pakartoja savo reikalavimą, kad kova su klimato kaita nebeturėtų būti vien klimato 
srities diplomatų ir aplinkos apsaugos politikos aktyvistų reikalas, o būtų įtraukta į 
bendrąją užsienio politiką, prekybos politiką ir kitas politikos sritis ir taptų 
pagrindiniu Europos Sąjungos ir valstybių narių veiklos objektu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 4
1a punktas (naujas)

1a. ragina Europos Sąjungą suderinti savo veiklą ir finansinius išteklius su energetikos 
ir klimato politikos iššūkiais;

Or. de

Pakeitimą pateikė Justas Vincas Paleckis

Pakeitimas 5
1a punktas (naujas)

1a. pritaria planams sukurti energijos korespondentų tinklą, kuris padėtų ES greitai 
reaguoti, jei kiltų grėsmė energetikos saugumui; pabrėžia, kad svarbu įdiegti
aplinkai gresiančio pavojaus išankstinio perspėjimo sistemas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 6
2 punkto 2 ir 3 įtraukos

- didinant (išbraukta) energijos tiekimą ir užtikrinant energijos tiekimo patikimumą 
visose valstybėse narėse, kartu stabdant energijos kainų augimą;

– skatinant Europos ir kaimyninių šalių ekonominį bendradarbiavimą, remiantis 
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abipusiškumu ir tarptautinių susitarimų vykdymu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 7
2 punkto 3 įtrauka

- skatinant Europos ir kaimyninių šalių  ekonominį bendradarbiavimą, kaip to inter alia
reikalauja Euratomo sutartis,

Or. el

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 8
2 punkto 3 įtrauka

– skatinant Europos ir kaimyninių šalių  ekonominį bendradarbiavimą, nes šiuo metu 
Europos energetikos rinkoje nematyti sąžiningos konkurencijos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 9
2a punktas (naujas)

2a. pripažįsta būtinybę visiškai patenkinti Bendrijos vartotojų kuro ir energijos poreikį 
dabar ir ateityje; tai pagrindinis ir esminis Europos Sąjungos pastangų užtikrinti 
energijos tiekimo patikimumą, kartu vykdant gamtinės aplinkos apsaugos 
reikalavimus, komponentas;

Or. pl

Pakeitimą žaliųjų/EFA frakcijos vardu pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 10
2a punktas (naujas)

2a. teigia, kad visuotinis taršos mažinimas neturėtų sukelti kitokių pavojų, tokių kaip 
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branduolinių ginklų platinimas ar terorizmas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 11
3 punktas

3. primena integruoto sprendimo, kuris yra pagrindinis veiksnys, užtikrinantis 
energetikos politikos vidaus ir išorės aspektų bei energetikos politikos ir kitų susijusių 
politikos sričių ryšį, svarbą; pažymi, kad ES priklausomumas nuo importuojamos 
energijos turi didelę įtaką jos nepriklausomumui priimant sprendimus kitose 
politikos srityse; todėl pabrėžia, kad būtina imtis aktyvių veiksmų remti vietos 
energijos šaltinių plėtrą ir naudojimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 12
3a punktas (naujas)

3a. ragina ES stiprinti savo patikimumą per bendrą užsienio politiką, apimančią 
energetikos srities klausimus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 13
4 punktas

4. primena būtinybę kurti labiau tarpusavyje susijusią ir integruotą dujų ir elektros 
energijos rinką siekiant veiksmingos ir bendros Europos energetikos užsienio politikos 
tikslų; pabrėžia, kad svarbu „vieningai kalbėtis“ su trečiosiomis šalimis, siekiant 
užtikrinti, kad pokalbiuose ES, valstybių narių ir pramonės šakos lygiu būtų 
pateikiama vieninga nuomonė;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 14
4a punktas (naujas)

4a. ragina Europos Sąjungą nuo pat Baltijos jūros vamzdyno tarp Rusijos ir Vokietijos 
tiesimo pradžios nuolat vykdyti išsamius aplinkos apsaugos tyrimus (pavyzdžiui, vis 
dar jūros dugne gulinčios ginkluotės ir amunicijos), per kuriuos būtų išaiškinamas 
bet koks pavojus aplinkai; pažymi, kad, jei būtų įgyvendinamas šis planas, reikėtų 
laikytis esamų aplinkos apsaugos standartų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Justas Vincas Paleckis

Pakeitimas 15
4a punktas (naujas)

4a. ragina būti atviresnius ir daugiau konsultuotis, siekiant užtikrinti, kad susirūpinimą 
aplinkos apsauga ir saugumu keliantys klausimai būtų sprendžiami prieš pradedant 
tiesti dujų ir naftos vamzdynus, įskaitant vamzdyną Baltijos jūroje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 16
5 punktas

5. ragina valstybes nares skatinti efektyviausią politiką, t. y. iš esmės didinti energijos 
veiksmingumą, skatinti energetikos atliekų prevenciją ir plėtoti atsinaujinančius 
energijos šaltinius; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 17
5 punktas

5. ragina valstybes nares skatinti efektyviausią politiką, t. y. iš esmės didinti energijos 
veiksmingumą, imantis konkrečių veiksmų, kaip antai PVM panaikinimas 
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efektyvioms veiksmingumo didinimo priemonėms, tokioms kaip izoliacija, ir plėtoti 
atsinaujinančius ir maža tarša pasižyminčius energijos šaltinius; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 18
5 punktas

5. ragina valstybes nares skatinti efektyviausią politiką, t. y. iš esmės didinti energijos 
veiksmingumą ir plėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius; pabrėžia energijos 
pereikvojimo prevencijos svarbą, todėl ragina valstybes nares remti viešąjį 
transportą ir viešojo transporto infrastruktūros plėtrą, taip pat centralizuoto šildymo 
plėtrą ir modernizavimą; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad energetikos krizės atveju, esant 
centralizuotam šildymui, lengviau pereiti prie kitų energijos šaltinių;

Or. en

Pakeitimą žaliųjų/EFA frakcijos vardu pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 19
5a punktas (naujas)

5a. atsižvelgiant į biokuro ar biomasės naudojimo iniciatyvas ES, būtina, kad ES 
įsitikintų, jog tai nekelia pavojaus visuotinei maisto saugai, nedidina spaudimo 
natūraliems miškams, neplečia vienarūšių kultūrų ar egzotiškų rūšių plantacijų 
arba nedidina klimato kaitos, atsirandančios dėl tropinių miškų naikinimo; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 20
5a punktas (naujas)

5a. mano, kad, tinkamai suderinusios nacionalines mokesčių sistemas, valstybės narės 
gali padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir užkirsti kelią nereikalingam 
energijos suvartojimui;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 21
6 punkto įžanginė dalis

6. ragina ES inicijuoti bendrus tarptautinius veiksmus, padėsiančius mažinti nenuoseklų 
energijos paklausos augimą ir pereiti prie mažiau energijos naudojančios ekonomikos; 
tokiais veiksmais turėtų būti siekiama prisidėti prie šių tikslų:

Or. pl

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 22
6 punkto 2 įtrauka

- remti atsinaujinančių energijos šaltinių (vėjo, saulės, biomasės, vandens, geoterminių) 
vystymą ir naudojimą ES bei trečiosiose šalyse, kartu į Europos plėtros politiką 
įtraukiant daugiau švarios ir veiksmingos energetikos programų – tai užtikrintų 
kokybišką technologijų perkėlimą ir duotų naudos pirmavimo besivystančiose 
tarptautinėse rinkose požiūriu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 23
6 punkto 2 įtrauka

- remti atsinaujinančius energijos šaltinius (vėjo, saulės, biomasės, vandens, 
geoterminių) vystymą ir naudojimą ES bei trečiosiose šalyse – tai užtikrintų kokybišką 
technologijų perkėlimą ir duotų naudos pirmavimo besivystančiose tarptautinėse 
rinkose požiūriu, turint omeny, kad, plėtojant ir naudojant anksčiau minėtas 
atsinaujinančios energijos rūšis, reikalingas tam tikras pasirengimo laikas, kad šie 
šaltiniai taptų pelningi;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Justas Vincas Paleckis

Pakeitimas 24
6a punktas (naujas)

6a. yra susipažinęs su skirtingomis valstybių narių pozicijomis ir su šiuo metu atviru 
klausimu dėl Europos Sąjungos branduolinės energetikos sektoriaus ateities; ragina 
valstybes nares plačiau diskutuoti dėl branduolinės energijos vaidmens didinant 
energijos tiekimo saugumą ir kovojant su klimato kaita;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 25
6b punktas (naujas)

6b. ragina Europos Sąjungą pradėti dialogą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir 
Azijos šalimis dėl žymaus energijos vartojimo efektyvumo padidinimo ir siekti 
didesnės įtakos Rytų ir Centrinės Azijos šalyse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 26
6c punktas (naujas)

6c. ragina Europos Sąjungą siekti didesnės įtakos Rytų ir Centrinėje Azijoje saugumo ir 
energijos tiekimo srityse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 27
7 punktas

7. ragina ES energetikos klausimais užmegzti ypatingą dialogą su besivystančiomis šalimis 
ir naudoti Bendrijos priemones (pvz., neseniai patvirtintą Pasaulinį efektyvaus energijos 
naudojimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių fondą), kad būtų galima rasti papildomų 
finansinių išteklių skatinti necentralizuotą atsinaujinančios energijos gavybą, energijos 
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prieinamumą ir tvarumą tuose regionuose bei bendrojo intereso energijos infrastruktūros 
raidą, kartu remiant veiksmingas energetikos technologijas, mažiau išskiriančias 
anglies dioksido.

Or. el

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 28
7a punktas (naujas)

7a. ragina Europos Sąjungą ne tik teikti finansinę paramą besivystančioms šalims, bet 
ir panaudoti savo technologijas tarptautiniu lygiu ir užmegzti dialogą su tomis 
šalimis, kuriose Europos Sąjunga turėtų būti pavyzdžiu, o į bendros energetikos 
infrastruktūros naudojimą reikėtų žiūrėti kaip į ilgalaikį tikslą;

Or. de

Pakeitimą žaliųjų/EFA frakcijos vardu pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 29
7a punktas (naujas)

7a. ragina Europos Sąjungą aktyviai ieškoti naujų partnerystės rūšių energetikos srityje 
su valstybėmis, turinčiomis didelį atsinaujinančios vandenilio arba elektros 
energijos gamybos ir inter alia sutelktos saulės energijos eksporto potencialą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 30
7a punktas (naujas)

7a. pabrėžia, kad didėjantis Europos Sąjungos priklausomumas nuo energijos importo gali 
sukelti politinių problemų; reiškia susirūpinimą dėl to, kad žmogaus teisių padėtis 
dujas ir naftą tiekiančiose šalyse dažnai nėra pakankamai aiškiai formuluojama, 
baiminantis pasiūlos apribojimo;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Justas Vincas Paleckis

Pakeitimas 31
7a punktas (naujas)

7a. pabrėžia, kad aplinką tausojančių ir efektyvaus energijos vartojimo technologijų 
kūrimo principas turi būti įtrauktas į naująjį ES ir Rusijos susitarimą; pabrėžia, kad 
svarbu stiprinti ES ir Rusijos bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje Šiaurės 
dimensijos pagrindu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 32
7b punktas (naujas) 

7b. pabrėžia, kad, turint omeny, kaip svarbu užtikrinti energijos tiekimą, inter alia
taikant užsienio politikos priemones, dėl tokių esminių Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių užsienio politikos tikslų, kaip žmogaus teisių užtikrinimas, 
demokratijos ir teisinės valstybės rėmimas, transatlantinės partnerystės ir, 
svarbiausia, taikos užtikrinimas, niekada neturėtų kilti abejonių;

Or. de

Pakeitimą žaliųjų/EFA frakcijos vardu pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 33
7b punktas (naujas)

7b. ragina skubiai įvertinti ES išorinės pagalbos ir tarptautinių finansinių institucijų 
paramos poveikį klimatui; pripažįsta, kad pirmenybė turi būti teikiama 
Tūkstantmečio vystymosi tikslams besivystančiose šalyse įgyvendinti; yra įsitikinęs, 
kad intelektualios energetikos technologijos, atsinaujinantys energijos šaltiniai ir 
energijos vartojimo efektyvumas pasižymi ypač didelėmis galimybėmis didinti 
prieigą prie energijos išteklių, nedidinant taršos, kartu užtikrinant mažesnę 
priklausomybę nuo išorės šaltinių, ir įgyvendinti klimato tikslus, derinamus su 
plėtros tikslais;

Or. en
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Pakeitimą žaliųjų/EFA frakcijos vardu pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 34
7c punktas (naujas)

7c. remia pasiūlymą dėl partnerystės energetikos srityje su Afrikos šalimis; tačiau 
primygtinai rekomenduoja užmegzti analogišką partnerystę taip pat su Kinija ir 
Indija, turint omeny spartų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo didėjimą 
šiose šalyse ir poreikį padėti joms sukurti gebėjimus bei investuoti į atsinaujinančius 
energijos šaltinius ir efektyvaus energijos vartojimo technologijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 35
7a punktas (naujas)

7a. mano, kad Europos reguliavimo institucijos įsteigimas labai prisidės prie Europos 
energetikos užsienio politikos įgyvendinimo.

Or. el
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