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Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą
(2007/2106(INI))

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 1
1 dalis

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: 
išnaudoti potencialą“ ir remia jame numatytus veiklos prioritetus bei ragina juos 
nedelsiant įgyvendinti;

Or. el

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 2
2 dalis

2. džiaugiasi dėl 2007 m. pavasarį vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime 
prisiimto vienašalio Europos Sąjungos privalomojo įsipareigojimo iki 2020 m. 
20 proc. sumažinti energijos vartojimą, kuris taip pat padėtų iki 2020 m. 20 proc. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir kuris gali būti padidintas iki 
30 proc., suderinus jį su panašiais kitų pramoninių šalių įsipareigojimais; taip pat 
pritaria minčiai, kad būtina numatyti tarpinius išmetimo mažinimo tikslus, išdėstytus 
pagal energetikos sektorius;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Vladko Todorov Panayotov

Pakeitimas 3
2a dalis (nauja)

2a. pritaria Komisijos iniciatyvai sudaryti bendruosius susitarimus su šalimis, kurios 
yra pagrindinės išorės prekybos partnerės, ir tarptautinėmis organizacijomis, taip 
pat ragina sudaryti šiuos susitarimus su ne Europos šalimis, kurios turi labai 
išvystytas efektyvaus energijos transformavimo, skirstymo ir naudojimo 
technologijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 4
3 dalis

3. pabrėžia, kad neatidėliotinas Bendrijos teisės aktų (pvz., Direktyvos 2002/91/EB dėl 
pastatų energinio naudingumo, Direktyvos 92/75/EB dėl ženklinimo, Direktyvos 
2005/32/EB dėl ekologinio projektavimo ir Direktyvos 2006/32/EB dėl energijos 
galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų) taikymas ir kontrolė 
efektyvaus energijos vartojimo srityje labai padėtų siekti tikslo; ragina valstybes nares 
racionaliai išnaudoti nacionalinių efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų 
galimybes;

Or. el

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 5
3 dalis

3. pabrėžia, kad Bendrijos teisės aktų taikymas ir kontrolė efektyvaus energijos 
vartojimo srityje labai padėtų siekti tikslo; ragina valstybes nares racionaliai išnaudoti 
nacionalinių efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų galimybes ir ragina 
Komisiją užtikrinti, kad iki numatytų terminų būtų teisingai perkeltos ir 
įgyvendintos jau priimtos direktyvos;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 6
3 dalis

3. pabrėžia, kad Bendrijos teisės aktų taikymas ir kontrolė efektyvaus energijos 
vartojimo srityje labai padėtų siekti tikslo; ragina valstybes nares racionaliai išnaudoti 
nacionalinių efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų galimybes, juos vykdyti ir 
tobulinti;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 7
4 dalis

4. pritaria nuomonei, kad didžiausias energijos taupymo potencialas yra pastatų ir 
transporto sektoriuose; todėl ragina, kad visų pirma veiksmų būtų imtasi šiuose 
sektoriuose; taip pat ragina pakartotinai apsvarstyti direktyvą dėl pastatų energetinio 
naudingumo siekiant išplėsti jos taikymo sritį ir numatyti minimalius efektyvaus 
energijos vartojimo standartus ES lygmeniu; be to, ragina valstybes nares propaguoti 
viešąjį transportą, taip pat geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų transportą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 8
4 dalis

4. pritaria nuomonei, kad didžiausias energijos taupymo potencialas yra pastatų ir 
transporto sektoriuose, pabrėždamas taupymo galimybes miesto transporto ir 
viešosios paskirties pastatų srityse; todėl ragina, kad visų pirma veiksmų būtų imtasi 
šiuose sektoriuose; taip pat ragina pakartotinai apsvarstyti direktyvą dėl pastatų 
energetinio naudingumo siekiant išplėsti jos taikymo sritį ir numatyti minimalius 
efektyvaus energijos vartojimo standartus ES lygmeniu;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Vladko Todorov Panayotov

Pakeitimas 9
4 dalis

4. pritaria nuomonei, kad didžiausias energijos taupymo potencialas yra pastatų ir 
transporto sektoriuose (ypač sunkiųjų krovininių automobilių ir laivų transporte); 
todėl ragina, kad visų pirma veiksmų būtų imtasi šiuose sektoriuose; taip pat ragina 
pakartotinai apsvarstyti direktyvą dėl pastatų energetinio naudingumo siekiant išplėsti 
jos taikymo sritį ir numatyti minimalius efektyvaus energijos vartojimo standartus ES 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 10
4 dalis

4. pritaria nuomonei, kad didžiausias energijos taupymo potencialas yra pastatų ir 
transporto sektoriuose; todėl ragina, kad visų pirma konkrečių veiksmų būtų imtasi 
šiuose sektoriuose, pvz., panaikinant PVM, taikomą apšiltinimui, kuris yra viena iš 
veiksmingiausių efektyvumo priemonių ir kuris taip pat itin sumažina CO2
išmetimą; taip pat ragina pakartotinai apsvarstyti direktyvą dėl pastatų energetinio 
naudingumo siekiant išplėsti jos taikymo sritį ir numatyti minimalius efektyvaus 
energijos vartojimo standartus ES lygmeniu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 11
4 dalis

4. pritaria nuomonei, kad didžiausias energijos taupymo potencialas yra pastatų ir 
transporto sektoriuose; todėl ragina, kad visų pirma veiksmų būtų imtasi šiuose 
sektoriuose; taip pat ragina pakartotinai apsvarstyti direktyvą dėl pastatų energetinio 
naudingumo siekiant išplėsti jos taikymo sritį ir numatyti minimalius efektyvaus 
energijos vartojimo standartus ES lygmeniu; ragina Komisiją ne tik reikalauti didinti 
naujų pastatų energijos vartojimo efektyvumą, bet ir nustatyti, kad efektyvus 
energijos vartojimas taptų privalomu reikalavimu renovuojant senus pastatus, bei 
reikalauti, kad didelė dalis energijos poreikių būtų tenkinama iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių; ragina Komisiją šiuo tikslu naudojant finansines lengvatas teikti 
ypatingą paramą pastatų renovacijai, vykdomai siekiant patenkinti efektyvaus 
energijos vartojimo reikalavimus; naujų pastatų statyba – pirmiausiai finansinė 
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investicija ir ji gali būti finansuojama iš kitų paramos šaltinių, kurie prieinami 
atitinkamoms įmonėms, tačiau būsto renovacijos, kuria siekiama naudos didesnėms 
gyventojų grupėms, finansinė našta dažnai nepakeliama pavieniams vartotojams ir 
(arba) vietos valdžios institucijoms;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Justas Vincas Paleckis

Pakeitimas 12
4a dalis (nauja)

4a. pripažįsta, kad blokinių daugiaaukščių pastatų modernizavimas – tai ypač didelė 
problema, svarbi šimtams milijonų ES piliečių; todėl pabrėžia, kad energijos 
sąnaudas padedančiai mažinti blokinių daugiaaukščių pastatų renovacijai vykdyti 
būtina didinti finansavimą iš ES struktūrinių fondų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 13
4a dalis (nauja)

4a. atkreipia dėmesį, kad energijos nuostoliai ir tiekimo sutrikimai, be kita ko, susiję su 
transportavimu ir skirstymu, ir pabrėžia nedidelio masto ir decentralizuotos bei 
įvairiarūšės energijos gamybos galimą teigiamą poveikį užtikrinant tiekimo 
saugumą ir mažinant nuostolius; mano, kad turėtų būti nustatytos skatinamosios 
priemonės, kuriomis būtų siekiama tobulinti infrastruktūrą ir taip mažinti su 
perdavimu ir skirstymu susijusius nuostolius;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 14
5 dalis

5. pabrėžia rinkos priemonių (pvz., „baltųjų“ sertifikatų) ir ekonominių paskatų svarbą 
siekiant efektyviai vartoti energiją ir stiprinti Europos konkurencingumą; ragina 
valstybes nares peržiūrėti savo mokesčių politiką energijos vartojimo efektyvumo 
požiūriu ir tais atvejais, kai manoma, kad tai veiksminga, naudoti mokesčių 
lengvatas ir imtis priemonių, nukreiptų prieš galimus neigiamus socialinius 
padarinius; 
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Or. el

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 15
5 dalis

5. pabrėžia, kad vien rinkos priemonių (pvz., „baltųjų“ sertifikatų) ir ekonominių paskatų 
verslui nepakanka siekiant efektyviai vartoti energiją ir stiprinti Europos 
konkurencingumą ir todėl, siekiant veiksmingiau nukreipti lėšas moksliniams 
tyrimams, technologijų naujovėms ir energijos taupymui remiantis principu 
„teršėjas moka“, turėtų būti naudojamas specialiai šiam tikslui skirtas valstybinis ir 
Bendrijos finansavimas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Vladko Todorov Panayotov

Pakeitimas 16
5 dalis

5. pabrėžia rinkos priemonių (pvz., „baltųjų“ sertifikatų) ir ekonominių paskatų (pvz., 
skatinant ekologinę mokesčių politiką) svarbą siekiant efektyviai vartoti energiją ir 
stiprinti Europos konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 17
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia galimą tokių paslaugų, kaip energetinio audito, svarbą mažinant energijos 
eikvojimą ir skatinant geriau naudoti kiekvieno pastato energetines galimybes;  
ragina valstybes nares pačioms tai atlikti administraciniuose ir kituose viešosios 
paskirties pastatuose, pvz., mokyklose, universitetuose ir ligoninėse, ir taip parodyti 
teigiamą pavyzdį;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 18
6 dalis

6. pabrėžia būtinybę remti mokslinius tyrimus ir ekologines naujoves energiją taupančių 
technologijų srityje skatinant investicijas ir keitimąsi pažangiąja patirtimi. Tai gali 
paskatinti ekonomikos augimą, padidinti dirbančiųjų skaičių, suteikti Europos 
ekonomikai konkurencinį pranašumą ir padėti įgyvendinti Lisabonos strategijos 
tikslus;  pabrėžia Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos ir kitų 
Bendrijos finansinių priemonių svarbą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 19
6 dalis

6. pabrėžia būtinybę remti mokslinius tyrimus, žinių perdavimą ir ekologines naujoves 
energiją taupančių technologijų srityje skatinant investicijas, keitimąsi pažangiąja 
patirtimi ir technologijų perdavimą. Tai gali paskatinti ekonomikos augimą, padidinti 
dirbančiųjų skaičių, suteikti Europos ekonomikai konkurencinį pranašumą ir padėti 
įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 20
6 dalis

6. pabrėžia būtinybę remti mokslinius tyrimus ir ekologines naujoves energiją taupančių 
technologijų srityje skatinant investicijas ir keitimąsi pažangiąja patirtimi, taip pat 
žalingo poveikio aplinkai neturinčias technologijas ir energijos taupymą 
besivystančiose šalyse siekiant, kad visur tolygiai būtų įgyvendinamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo tikslas. Tai gali netiesiogiai paskatinti 
ekonomikos augimą, padidinti dirbančiųjų skaičių, suteikti Europos ekonomikai 
konkurencinį pranašumą ir padėti įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 21
7a dalis (nauja)

7a. Pabrėžia, kad Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą reikia propaguoti 
šviečiamosiose ir informavimo kampanijose siekiant, kad vartotojai būtų labiau 
informuoti priimdami sprendimus pirkti vartojimo prekes ir vėliau jas racionaliau 
naudotų, vadovaudamiesi tvarios plėtros principais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 22
8a dalis (nauja)

8a. ragina Komisiją imtis iniciatyvos sudarant pasaulinį susitarimą dėl efektyvaus 
energijos vartojimo; ragina Komisiją įtraukti efektyvaus energijos vartojimo 
nuostatas į ES dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis.

Or. el

Pakeitimą pateikė Vladko Todorov Panayotov

Pakeitimas 23
8a dalis (nauja)

8a. pabrėžia, kad efektyvaus energijos vartojimo politiką būtina vykdyti visais valdymo 
lygmenimis;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 24
8a dalis (nauja)

8a. siekiant efektyviau vartoti energiją, ragina Komisiją įsteigti paramos fondą arba 
išplėsti esamų finansinių lengvatų taikymą veiklai, kuria siekiama sukurti galimybes 
iš atsinaujinančių šaltinių gaunamą energiją skirstyti esamais tinklais, kurie buvo 
sukurti iš iškastinio kuro gaunamai energijai; daugelį senų tinklų, sukurtų 
tradicinės energijos paskirstymui, būtina modernizuoti ir jie netinkami 
atsinaujinančių šaltinių gaunamai energijai skirstyti arba tam labai mažai tinkami; 
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naujų tinklų kūrimo alternatyva nėra įgyvendinama, ypač vėliausiai prie ES 
prisijungusiose valstybėse narėse; tačiau esamų tinklų tobulinimas greičiau ir 
pigiau reikšmingai padidintų energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių 
efektyvumą, o taip pat laiku atlikus tokius patobulinimus padėtų padidinti tiekimo 
saugumą;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 25
8b dalis (nauja)

8b. atsižvelgdamas į veiksmų plano svarbą ir plataus užmojo tikslus, pabrėžia, kad itin 
svarbus Komisijos vaidmuo koordinuojant skirtingų valstybių narių pateiktus 
nacionalinius veiksmų planus; taip pat pabrėžia, kad Komisija privalo nuolat 
konsultuodamasi su valstybių narių kompetentingomis  institucijomis pabandyti 
užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į skirtingas 
reglamentavimo ir plėtros sąlygas, būtų nustatyti racionalūs ir įgyvendinami tikslai, 
sudarant sąlygas Europos Sąjungos bendradarbiavimui su valstybėmis narėmis 
siekiančioms šių tikslų.

Or. hu


