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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 1
-1 a dalis (nauja)

-1a. pabrėžia ilgalaikę tradicinių energijos šaltinių svarbą energijos gamybai ir regionų 
plėtrai Europoje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 2
- 1b dalis (nauja)

-1b. pabrėžia tradicinių energijos šaltinių svarbą užimtumui ir pajamoms kasybos 
regionuose (vien anglies kasyboje yra apie 300 000 darbo vietų) ir vietovėse, kuriose 
yra elektrinės;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 3
-1c dalis (nauja)

-1c. pabrėžia ypatingą strateginę anglies ir atominės energijos svarbą (pagal 
apskaičiavimus šios energijos rūšims tenka atitinkamai 29 proc. ir 31 proc. elektros 
energijos gamybos ES) dabartinių ir būsimų Europos energijos šaltinių derinyje;
atkreipia dėmesį į ypač didelę priklausomybę nuo energijos importo iš regionų, 
esančių už Bendrijos ribų, kuriuose padėtis sudėtinga saugumo požiūriu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 4
-1d dalis (nauja)

-1d. ragina užtikrinti didesnį jėgainių, kurios naudoja iškastinių energijos šaltinių 
technologiją, efektyvumą, tolesnį branduolinės energijos jėgainių saugumo 
standartų griežtinimą, spartų branduolinės sintezės technologijos tobulinimą ir  
atitinkamą lėšų, skirtų moksliniams tyrimams, didinimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 5
1 dalis 

1. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas aktyviai prisidėti siekiant 
Komisijos nustatyto tikslo užtikrinti tvarią energijos gamybą iš iškastinio kuro ir 
pasiekti, kad teršalų išmetimas naudojant anglį būtų beveik lygus nuliui po 2020 m.;
pabrėžia, kad iškastinio kuro, daugiausia anglies, įnašas į energijos saugumą ir 
įvairovę, turėtų būti tęsiamas taip, kad derėtų su tikslais, nustatytais atsižvelgiant į 
tvarią plėtrą ir klimato kaitą; 

Or. el
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 6
1 dalis 

1. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas įvairinti ir decentralizuoti 
energijos gamybą, perkeliant ją į vietas, kurios palankios technologiniu ir 
ekonominiu požiūriais;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 7
1 dalis 

1. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas įvairinti ir decentralizuoti 
energijos gamybą, naudojant tinkamiausius išteklius, esančius įvairiuose ES 
regionuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 8
1 dalis 

1. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas įvairinti ir decentralizuoti 
energijos gamybą, atsižvelgiant į konkrečias regionų ypatybes;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 9
2 dalis 

2. atkreipia dėmesį į (išbraukta) ekonomikos augimo galimybes, atsirandančias dėl 
naujovių, ir į tausią konkurencingą energetikos politiką, kurią galimą vykdyti 
visuose ES regionuose dėl investicijų į tvarią energijos gamybą iš iškastinio kuro; 
taigi ragina Europos Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti, kokie veiksniai skatintų 
palaikyti šias investicijas, ir skatinti keistis pažangiąja patirtimi, kad būtų siekiama šio 
tikslo;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 10
2 dalis 

2. džiaugiasi Ketvirtosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos išvadomis, 
kad regionai, kuriuose BVP rodiklis vienam gyventojui didžiausias, dažniausiai 
sunaudoja mažiausiai energijos ekonominiam gamybos vienetui; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad sunku atsieti ekonomikos augimą nuo energijos sunaudojimo, ypač 
regionuose, kuriuose siekiama konvergencijos tikslo; taigi ragina Europos Komisiją ir 
valstybes nares išnagrinėti, kokie veiksniai skatintų tokį atsiejimą, ir skatinti keistis 
pažangiąja patirtimi, kad būtų siekiama šio tikslo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 11
2a dalis (nauja)

2a. ragina Komisiją ir regionų bei vietos valdžios institucijas imtis priemonių 
racionaliam energijos, ir elektros, ir šilumos energijos, naudojimui propaguoti, ypač 
pasitelkus didesnį skatinimą statyti vadinamuosius protingai energiją naudojančius 
pastatus, racionalias gatvių apšvietimo sistemas, naudoti tinkamą šilumos energijos 
perdavimo sistemų izoliaciją (ypač miestų konglomeratuose), pakeisti pasenusius 
energiją naudojančius prietaisus energiją taupančiais prietaisais ir t.t.;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 12
3 dalis

3. pritaria kovo 9 d. Europos Vadovų Tarybos išvadoms ir ypač sprendimui nustatyti 
tikslą, kad iki 2020 m. ES sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją 
20 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, arba 30 proc., jei pavyks susitarti su kitomis 
išsivysčiusiomis šalimis ir sudaryti tarptautines sutartis; ragina valstybes nares 
glaudžiai bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžios institucijomis rengiant ir 
vykdant nacionalinius planus, kad būtų pasiektas šis ambicingas tikslas;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 13
Paragraph 3

3. pritaria kovo 9 d. Europos Vadovų Tarybos išvadoms ir ypač sprendimui nustatyti 
tikslą, kad 20 proc. Europos Sąjungos sunaudojamos energijos būtų gaunama iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių; kartu primena savo 2006 m. gruodžio 14 d. 
rezoliuciją dėl Europos tvarios, konkurencingos ir saugios energetikos trategijos, 
kurioje nustatytas tikslas pasiekti, jog iki 2020 m. 25 proc. sunaudojamos energijos 
būtų iš atsinaujinančių energijos šaltinių, ir ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžios institucijomis rengiant ir vykdant 
nacionalinius planus, kad būtų pasiektas šis ambicingas tikslas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 14
5 dalis

5. pažymi, kad yra tam tikras energijos gamybos iš tvarios biomasės potencialas ir kad 
tai galėtų padėti sukurti (išbraukta) darbo vietų ES kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 15
5 dalis

5. pažymi, kad yra didelis energijos gamybos iš biomasės potencialas ir kad tai galėtų 
padėti sukurti daug darbo vietų kaimo vietovėse; taigi ragina rengti regioninės 
politikos strategijas, kurios derėtų su tikslu užtikrinti nebrangaus maisto gamybą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 16
5 dalis

5. pažymi, kad yra pastebimas energijos gamybos iš biomasės, sudarančios ES 
energijos šaltinių visumos dalį, potencialas ir kad tai galėtų padėti sukurti daug darbo 
vietų kaimo vietovėse; primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad energijos 
gamyba iš biomasės, kaip ir gamyba iš iškastinio kuro, susijusi su didelio CO2 kiekio 
išmetimu, ir kad valstybės narės, kur galima, turėtų naudoti ir anglies junginių 
išmetamųjų teršalų surinkimo technologiją; atkreipia dėmesį į tai, kad ekstensyvioji 
gamyba iš biomasės turėtų būti vykdoma tausiai, nekenkiant aplinkai nei Europos 
Sąjungoje, nei trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 17
6 dalis

6. mano, kad Europos Sąjunga pirmauja pasaulyje švarių, efektyvių, mažai anglies 
išmetančių energetikos technologijų srityje, o tai gali būti vienas iš regioninio 
vystymosi veiksnių, ir ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas 
skatinti investicijas į šias technologijas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 18
6 dalis

6. mano, kad Europos Sąjunga pirmauja pasaulyje atsinaujinančių energijos šaltinių
technologijų, kurios gali būti pagrindinis regioninio vystymosi veiksnys, srityje ir 
ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas skatinti investicijas į 
šias technologijas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 19
7 dalis

7. ragina Komisiją ir valstybes nares, regionus ir kitus susijusius subjektus veiksmingai 
pasinaudoti sanglaudos politikos teikiamomis galimybėmis ir investuoti į naujas 
energetikos technologijas – į tvarių ir į atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą 
(išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 20
7 dalis

7. ragina Komisiją ir valstybes nares, regionus ir kitus susijusius subjektus veiksmingai 
pasinaudoti sanglaudos politikos teikiamomis galimybėmis ir investuoti į naujas 
energetikos technologijas – ir į atsinaujinančių energijos šaltinių, ir į tausias iškastinio 
kuro technologijas (mažai teršalų išskiriančios elektrinės);

Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 21
7a dalis (nauja)

7a. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas imtis priemonių pagerinti 
energetinį saugumą, pasitelkus sustiprinto tiesioginio bendradarbiavimo energetikos 
sektoriuje, ypač pasienio regionuose, priemones;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 22
8 dalis

8. mano, kad siekiant Lisabonos darbotvarkės tikslų, be kitų priemonių, būtina 
investuoti į tvarias energetikos technologijas, ir pritaria tam, kad struktūriniai fondai 
būtų naudojami kaip vienas iš būdų šio tipo projektams finansuoti; 
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Or. de

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 23
8 dalis

8. mano, kad (išbraukta) būtina investuoti į tvarias energetikos technologijas, ir pritaria 
tam, kad struktūriniai fondai būtų naudojami šio tipo projektams finansuoti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 24
10 dalis

10. ragina Komisiją įvertinti – remiantis informacija, susijusia su praktiniais 
pasirinkimais, kurią pateikė valstybės narės – su energetikos politika susijusių 
pasiūlymų teritorinį poveikį ir pateikti rezultatus valstybėms narėms; 

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 25
11 dalis

11. kartoja, kad anglies ištekliai pasaulyje pasiskirstę labai plačiai ir kad Europos Sąjunga 
taip pat jų turi, vadinasi, tiekimas užtikrintas; atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą
investuoti į demonstravimo projektus, kuriuose dėmesys būtų sutelkiamas į 
integruotus technologinius sprendimus, susijusius su švaria akmens anglimi, kai CO2
renkama ir saugoma (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 26
11a dalis (nauja)

11a. pritaria tam, kad anglies saugojimui būtų naudojami nuosėdiniai baseinai, tačiau 
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pabrėžia, kad anot JT tarpvyriausybinės ekspertų grupės klimato kaitos klausimais, 
Europa turi mažai labai perspektyvių nuosėdinių baseinų, kurie galėtų būti 
naudojami CO2 saugoti, ir dauguma šių baseinų yra Šiaurės jūroje, Viduržemio 
jūroje ir Juodojoje jūroje; pabrėžia, kad, siekiant pergabenti gamybos proceso metu 
surinktą CO2 į regionus, kurie labiausiai tinka saugojimui, reikia naudoti 
vamzdynus arba laivus, ir į tai reikia atsižvelgti apskaičiuojant šių projektų anglies 
kainą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 27
12 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 28
12 dalis

12. pažymi, kad trečdalis Europos Sąjungos įrenginių, kūrenamų akmens anglimi, taps 
techniškai nebetinkami anksčiau negu vadinamosios tausiosios akmens anglies 
technologijos taps ekonomiškai perspektyvios, ir ragina rasti laikinus sprendimus, 
susijusius su aplinkos įstatymais ir finansinėmis priemonėmis, kurie atitinka 
aplinkosaugos ir ekonominius reikalavimus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 29
12 dalis

12. pažymi, kad trečdalis Europos Sąjungos įrenginių, kūrenamų akmens anglimi, taps 
techniškai nebetinkami anksčiau negu vadinamosios tausiosios akmens anglies 
technologijos taps ekonomiškai perspektyvios, ir ragina, kad eksploatuojant naujus ir 
esamus elektros įrenginius, kūrenamus iškastiniu kuru, būtų galima panaudoti 
nacionalinę ir Bendrijos paramą (struktūriniai fondai), kol šie įrenginiai naudojami;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 30
12 dalis

12. pažymi, kad trečdalis Europos Sąjungos įrenginių, kūrenamų akmens anglimi, taps 
techniškai nebetinkami anksčiau negu vadinamosios tausiosios akmens anglies 
technologijos taps ekonomiškai perspektyvios, ir ragina, kad mažu teršalų išmetimu 
pasižyminčioms švarios anglies technologijas naudojančioms jėgainėms būtų galima 
teikti nacionalinę ir Bendrijos paramą (struktūriniai fondai); 

Or. cs

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 31
12a dalis (nauja)

12a. pabrėžia, kad, anot JT tarpvyriausybinės ekspertų grupės klimato kaitos klausimais, 
nustatyta, jog anglies kaupimasis didina vandens rūgštingumą; taigi mano, kad 
būtina, jog povandeninės anglies saugyklos nedarytų neigiamo poveikio jūros 
aplinkai arba maisto grandinei, ir neturėtų būti leidžiama rengti šias saugyklas 
vietovėse, kuriose jūros ekosistema nepaprastai trapi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 32
13 dalis

13. ragina valstybes nares prisiimti (išbraukta) finansinius įsipareigojimus, susijusius ir su 
moksliniais tyrimais, taikomąja veikla bei naujovėmis (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 33
13a dalis (nauja)

13a. pabrėžia, kad svarbu informuoti vietovių, kuriose yra anglimi kūrenamos elektrinės, 
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gyventojus apie šių elektrinių keliamą neatskiriamą grėsmę ir atkreipia dėmesį į tai, 
kad vertinga paskelbti esamų elektrinių modernizavimo planus ir pagerinti šių 
elektrinių poveikio aplinkai rodiklius; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 34
13b dalis (nauja)

13b. ragina skirti daugiau lėšų poveikio aplinkai registravimui ir gerinimo priemonėms 
vietovėse, kuriose yra anglimi kūrenamos elektrinės. 

Or. el


