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Nuomonės projektas (PE396.728v01-00)
Eija-Riitta Korhola
dėl Pasaulinio efektyvaus energijos naudojimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių fondo
(2188/2007(INI))

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Margrete Auken

Pakeitimas 1
1 dalis

1. mano, kad tvari ateitis (ypač besivystančiose ir sparčiai augančios ekonomikos 
šalyse), kai bus išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bus švarus oras ir 
užtikrinamas energetinis saugumas, gali būti pasiekta tik užtikrinant, kad 
atsinaujinančios energijos technologijos bus taikomos naudojant vietos energijos 
išteklius, ir gerinant galimybes naudotis energija skatinant investicijas į nuotolinį ir 
decentralizuotą tiekimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 2
1 dalis

1. mano, kad tvari ateitis, kai bus išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bus 
švarus oras ir užtikrinamas energetinis saugumas, gali būti pasiekta vystant ir 
naudojant efektyvesnes energetines technologijas (išbraukta), pvz., atsinaujinančios 
energijos ir anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (išbraukta), pagal kurias būtų 
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išmetama mažai teršalų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 3
1 dalis

1. mano, kad tvari ateitis, kai bus išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bus 
švarus oras ir užtikrinamas darnus energijos tiekimas, gali būti pasiekta vystant ir 
naudojant visų rūšių energetines technologijas (efektyvesnio energijos naudojimo, 
atsinaujinančios energijos, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (išbraukta)), pagal 
kurias būtų išmetama mažai teršalų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 4
1 dalis

1. mano, kad tvari ateitis, kai bus išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bus 
švarus oras ir užtikrinamas energetinis saugumas, gali būti pasiekta vystant ir 
naudojant (išbraukta) atsinaujinančios energijos, anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologijas ir efektyviau naudojant energiją (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 5
1 dalis

1. mano, kad tvari ateitis, kai bus išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bus 
švarus oras ir užtikrinamas energetinis saugumas, gali būti pasiekta vystant ir 
naudojant visų rūšių energetines technologijas (efektyvesnio energijos naudojimo ir 
didesnio atsinaujinančios energijos naudojimo) (išbraukta);

Or. el
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Margrete Auken

Pakeitimas 6
2 dalis

2. mano, kad pasiūlytas Pasaulinis efektyvaus energijos naudojimo ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių fondas (angl. GEEREF) galėtų būti itin svarbus siekiant sutelkti 
privačias investicijas, skirtas energijos naudojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos projektams besivystančiose šalyse; be to, mano, kad iš šio fondo turėtų būti 
finansuojamos tik besivystančios ir sparčiai augančios ekonomikos šalys;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Margrete Auken

Pakeitimas 7
3 dalis

3. mano, kad šis fondas neturėtų teikti pirmenybės tam tikros rūšies atsinaujinančiai 
energijai arba energijos naudojimo efektyvumo technologijai, bet turėtų sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad rinka galėtų pasirinkti tvariausius ir mažiausiai sąnaudų 
reikalaujančius sprendimus; vis dėlto pabrėžia, kad svarbu atlikti išsamų poveikio 
aplinkai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų gyvavimo ciklo poveikio, socialinio 
poveikio ir poveikio sveikatai, daromo paramos gavėjams, vertinimą siekiant, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas fondo panaudojimas; bet kuriuo atveju mano, kad 
fondas neturėtų remti biokuro, skirto eksportui, gamybos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 8
3 dalis

3. mano, kad šis fondas neturėtų teikti pirmenybės tam tikros rūšies atsinaujinančiai 
energijai arba energijos naudojimo efektyvumo technologijai, bet turėtų sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad visos susijusios šalys galėtų pasirinkti tvariausius ir ekologiškus
sprendimus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 9
3 dalis

3. mano, kad šis fondas neturėtų teikti pirmenybės tam tikros rūšies atsinaujinančiai 
energijai arba energijos naudojimo efektyvumo technologijai, bet turėtų sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad rinka, valstybės narės ir trečiosios šalys galėtų pasirinkti 
tvariausius ir mažiausiai sąnaudų reikalaujančius sprendimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 10
3 dalis

3. mano, kad šis fondas neturėtų teikti pirmenybės tam tikros rūšies atsinaujinančiai 
energijai arba energijos naudojimo efektyvumo technologijai, bet turėtų sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad rinka galėtų pasirinkti ekologiškiausius, saugiausius ir 
mažiausiai sąnaudų reikalaujančius sprendimus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 11
4 dalis

4. ragina Komisiją įvertinti biomasės iš besivystančių šalių importo vaidmenį ir jos 
naudojimą šiose šalyse ir atsižvelgti į viso biomasės naudojimo ciklo poveikį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai, oro kokybei, kaimo vietovių valdymui ir 
biologinei įvairovei, įskaitant natūralių miškų išsaugojimą ir maisto tiekimo visiems 
užtikrinimą tobulinant pažangiausią vietos žemdirbystės praktiką;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 12
4 dalis

4. ragina Komisiją įvertinti biomasės iš besivystančių šalių importą ir jos naudojimą 
šiose šalyse ir atsižvelgti į viso biomasės naudojimo ciklo poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijai, oro kokybei, kaimo vietovių valdymui, socialinėms ir 
ekonominėms sąlygoms, maisto gamybai ir biologinei įvairovei, įskaitant natūralius 
miškus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Margrete Auken

Pakeitimas 13
5 dalis

5. ragina Komisiją užtikrinti, kad fondas padėtų sumažinti kliūtis, trukdančias naudoti 
švarios plėtros mechanizmą tam tikrose šalyse, ypač mažiausiai išsivysčiusiose, ir, be 
to, padėtų skatinti pagal šį mechanizmą parengtus projektus, kurie iš tikrųjų yra 
papildomi, turi teigiamą tvarų poveikį ir tenkina visus vadinamojo auksinio 
standarto reikalavimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 14
7 dalis

7. mano, kad fondas turėtų suteikti galimybių besivystančioms šalims naudoti energijos 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos technologijas (išbraukta) bei suteikti naujų 
galimybių Europos ir vietos įmonėms, ypač MVĮ;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 15
7 dalis

7. mano, kad fondas turėtų suteikti galimybių naudoti naujovišką energiją, kurią 
gaminant būtų išmetama mažai arba visai neišmetama teršalų, plėtoti besivystančias 
šalis ir diegti jose naujoves, įskaitant taikomąsias technologijas, skirtas laisvai 
prieigai prie vandens minėtose šalyse, bei suteikti naujų galimybių Europos įmonėms, 
ypač MVĮ, perduodant praktinę patirtį tvarių technologijų srityje ir dalijantis jomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Margrete Auken

Pakeitimas 16
7 dalis

7. mano, kad fondas turėtų suteikti daugiau galimybių naudoti švarią ir saugią energiją, 
(išbraukta) taip pat prisidėti plėtojant besivystančias šalis ir diegiant jose naujoves;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 17
7 dalis

7. mano, kad fondas turėtų suteikti galimybių naudoti naujovišką energiją, kurią 
gaminant būtų išmetama mažai arba visai neišmetama teršalų, plėtoti besivystančias 
šalis ir diegti jose naujoves bei suteikti naujų galimybių Europos įmonėms, ypač MVĮ, 
skatinant, inter alia, mokslinius tyrimus, praktinės patirties perdavimą ir 
pažangiosios patirties mainus, kad minėtose šalyse būtų geriau platinamos 
efektyvaus energijos naudojimo technologijos;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 18
7 dalis

7. mano, kad fondas turėtų suteikti galimybių naudoti naujovišką energiją, kurią 
gaminant būtų išmetama mažai arba visai neišmetama teršalų, plėtoti besivystančias 
šalis ir diegti jose naujoves bei suteikti naujų galimybių Europos ir kitoms įmonėms, 
ypač MVĮ;

Or. en

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 19
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją užtikrinti, kad skirstant asignavimus finansavimas nebūtų 
skiriamas tik vienam ar keliems antriniams fondams;

Or. de

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 20
7a dalis (nauja)

7a. mano, kad fondas turėtų prisidėti gerinant tvarų gamtos išteklių valdymą ir 
sprendžiant energijos tiekimo ir švaraus oro problemas besivystančiose šalyse, 
dėmesį sutelkiant į efektyvaus energijos naudojimo didinimą, pvz., rekonstruojant 
neefektyviai veikiančias elektrines ir pastatus;

Or. el
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