
AM\682614LT.doc PE 393.901v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regioninės plėtros komitetas

3.9.2007 PE 393.901v01-00

PAKEITIMAI 1-14

Nuomonės projektas (PE 391.971v01-00)
Tiberiu Bărbuleţiu
Dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano: išnaudoti potencialą
(2007/2106(INI))

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 1
1 dalis

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą dėl efektyvaus energijos vartojimo; vis dėlto 
apgailestauja, kad valstybėms narėms trūksta aiškios vizijos, kaip įgyvendinti 
siūlomus veiksmus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 2
1 dalis

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą dėl efektyvaus energijos vartojimo; vis dėlto 
apgailestauja, kad trūksta aiškios vizijos, kaip įgyvendinti siūlomus veiksmus, 
nepavyksta šių veiksmų reikiamai pristatyti ir pateikti apie juos pakankamai 
informacijos bei, matyt, nepakanka koordinavimo įvairiais valdymo lygmenimis;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 3
2 dalis

2. pabrėžia, kad ES regioninės ir vietos valdžios institucijos, atlikdamos vartojimo, 
valdymo, tiekimo, reguliavimo ir patariamąją funkcijas, būdamos atsakingos už 
sprendimų energetikos klausimais kontrolę ir darydamos įtaką priimant šiuos 
sprendimus, turėtų atlikti itin svarbų vaidmenį siekiant tikslo iki 2020 m. sutaupyti 
daugiau kaip 20 % energijos; atsižvelgdamas į tai, pritaria Komisijos ketinimui 
palengvinti decentralizuotos energijos gamybos prijungimą prie bendrojo tinklo, 
pavyzdžiui, taikant didesnės sąveikos priemones; ragina Komisiją patikslinti šiuo 
klausimu ketinamą siūlyti reguliavimo priemonę, (išbraukta) jos įgyvendinimo 
terminus, susijusių veiklos vykdytojų rūšis ir sutartyse numatytas jų pareigas;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 4
2 dalis

2. pabrėžia, kad ES regioninės ir vietos valdžios institucijos, atlikdamos vartojimo, 
valdymo, tiekimo, reguliavimo ir patariamąją funkcijas, būdamos atsakingos už 
sprendimų energetikos klausimais kontrolę ir darydamos įtaką priimant šiuos 
sprendimus; atsižvelgdamas į tai, pritaria Komisijos ketinimui palengvinti 
decentralizuotos energijos gamybos prijungimą prie bendrojo tinklo; ragina Komisiją 
teikti pirmenybę decentralizuotai energijos gamybai bei patikslinti šiuo klausimu 
ketinamą siūlyti reguliavimo priemonę ir jos įgyvendinimo terminus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Tiberiu Bărbuleţiu

Pakeitimas 5
2a dalis (nauja)

2a. džiaugiasi iniciatyva, suburti merų konferenciją, kurioje nuolat dalyvaus 20–30 
didžiausių ir pirmaujančiųjų Europos miestų merų, ir ragina pateikti išsamesnę 
informaciją apie jos organizavimą; tačiau pabrėžia, kad merų konferencija turi 
papildyti jau veikiančių panašių tinklų veiklą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 6
2a dalis (nauja)

2a. ragina Komisiją greičiau rengti supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo su 
Europos energetikos reguliuotojų taryba (EERT), kuriame būtų nustatytos gairės ir 
bendras elgesio kodeksas, skirti galutinio energijos vartojimo visuose sektoriuose 
efektyvumui padidinti;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 7
3 dalis

3. ragina Komisiją reikalauti, kad visos valstybės narės (išbraukta) nuosekliai remtų 
efektyvaus energijos vartojimo politiką; ragina naująsias valstybes nares deramai 
remti politiką, pagal kurią Bendrijos lėšos būtų investuojamos siekiant atnaujinti 
pastatus pagal galiojantį 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo1;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 8
3 dalis

3. ragina Komisiją reikalauti, kad visos valstybės narės, persvarstydamos veiklos planus, 
kuriuose nurodomi struktūrinių fondų lėšų panaudojimo prioritetai, nuosekliai remtų 
efektyvaus energijos vartojimo politiką; ragina naująsias valstybes nares deramai 
remti politiką pagal kurią (išbraukta) būtų investuojama į energijos efektyvumą, 
skatinama viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė, siekiant atnaujinti pastatus, 
(išbraukta) centrinio šildymo įrangą ir mažos apimties kombinuotą šilumos ir 
elektros energijos gamybą;

Or. pt

  
1 OJ L 210, 31.7.2006, p. 1.
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Pakeitimą pateikė Tiberiu Bărbuleţiu

Pakeitimas 9
3a dalis (nauja)

3a. ragina regionų ir vietos veikėjus pasinaudoti finansavimo galimybėmis ir technine 
pagalba, kurias suteikia iniciatyvos JASPERS, JEREMIE ir JESSICA, siekiant 
vykdyti energetikos efektyvumo didinimo projektus; ragina regionų lygmeniu 
platinti aiškią ir tikslią informaciją apie praktinį šių iniciatyvų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 10
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją kiek galima greičiau pasiūlyti specialias priemones, kuriomis būtų 
siekiama efektyviau vartoti energiją atokiausiuose regionuose ir kurios būtų 
parengtos atsižvelgiant į ypatumus, atsiradusius dėl nuolat ribotų galimybių šiuose 
regionuose;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 11
4 dalis

4. ragina tas valstybes nares, kurios į savo nacionalines teisės sistemas dar neperkėlė 
Pastatų energinio naudingumo direktyvos, ją perkelti; prašo Komisijos parengti 
kontrolės sistemos gaires siekiant užtikrinti tinkamą minėtosios direktyvos 
įgyvendinimą ir tinkamos vertinimo sistemos taikymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 12
4 dalis

4. ragina visas regiono ir vietos valdžios institucijas parengti vietos energijos 
efektyvumo planus ir skatina jas deramai įgyvendinti direktyvą dėl pastatų energinio 
naudingumo; prašo Komisijos parengti kontrolės sistemos gaires siekiant užtikrinti 
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tinkamą minėtosios direktyvos įgyvendinimą ir tinkamos vertinimo sistemos taikymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 13
4a dalis (nauja)

4a. pažymi, kad nacionalinėms, regiono ir vietos valdžios institucijoms tenka svarbus 
vaidmuo veiksmingai pristatant efektyviau energiją vartojančius produktus, 
pavyzdžiui, organizuojant visuomenės informavimo kampanijas apie galiojančią 
teisinę bazę ir naudojant energijos efektyvumo ženklinimą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Tiberiu Bărbuleţiu

Pakeitimas 14
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad reikia stiprinti informacijos apie energijos efektyvumą sklaidą ir 
perdavimą vietos ir regiono lygmenimis; šiuo tikslu ragina ugdyti vietos grupes ir 
didinti šių grupių pajėgumą skatinti efektyvų energijos vartojimą;

Or. en


