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Pakeitimas 1
Jim Higgins

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad energijos vartojimo 
efektyvumui įtakos gali turėti keli 
sektoriai; pabrėžia, kad tik laikantis 
visuotinio ir koordinuojamo metodo tarp 
ES ir nacionaliniu mastu vykdomos 
politikos (sanglaudos, žemės ūkio, 
transporto, aplinkos apsaugos ir kitose 
srityse), galima numatyti ilgalaikę 
strategiją, kuria būtų galima užtikrinti 
projektų nuoseklumą ir gauti geriausius 
rezultatus;

1. atkreipia dėmesį į didelį daugelio 
sektorių potencialą energijos vartojimo 
efektyvumui; pabrėžia, kad tik laikantis 
visuotinio ir koordinuojamo metodo, kurį 
taikant būtų atsižvelgiama į vietos, 
regioniniu, nacionaliniu ir Bendrijos
mastu vykdomą politiką, galima numatyti 
ilgalaikę strategiją, pagal kurią būtų galima 
užtikrinti projektų nuoseklumą ir gauti 
geriausius rezultatus

Or. en

Pakeitimas 2
Emanuel Jardim Fernandes

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad energijos vartojimo 
efektyvumui įtakos gali turėti keli 
sektoriai; pabrėžia, kad tik laikantis 
visuotinio ir koordinuojamo metodo tarp 
ES ir nacionaliniu mastu vykdomos 
politikos (sanglaudos, žemės ūkio, 
transporto, aplinkos apsaugos ir kitose 
srityse), galima numatyti ilgalaikę 
strategiją, kuria būtų galima užtikrinti 
projektų nuoseklumą ir gauti geriausius 
rezultatus;

1. pabrėžia, kad energijos vartojimo 
efektyvumui įtakos gali turėti keli 
sektoriai; pabrėžia, kad tik diegiant 
daugiau technologinių naujovių ir
laikantis visuotinio ir koordinuojamo 
metodo tarp ES ir nacionaliniu mastu 
vykdomos politikos (sanglaudos, žemės 
ūkio, transporto, aplinkos apsaugos ir 
kitose srityse), galima numatyti ilgalaikę 
strategiją, kuria būtų galima užtikrinti 
projektų nuoseklumą ir gauti geriausius 
rezultatus;

Or. pt
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Pakeitimas 3
Jim Higgins

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad energijos vartojimo 
efektyvumas turėtų būti traktuojamas kaip 
Europos ir pasaulinio masto prioritetas, 
turint mintyje padidėjusią pasaulinę 
energijos paklausą, kylančias naftos ir 
dujų kainas ir klimato kaitos poveikį;

Or. en

Pakeitimas 4
Jim Higgins

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; ragina Komisiją 
ypač atkreipti dėmesį į tokius regionus, o 
ypač į kalnuotas vietoves ir tolimiausius 
regionus bei nedelsiant pateikti 
konkrečias priemones, pritaikytas prie jų 
specifinių ypatybių bei suvaržymų, 
kuriomis būtų siekiama užtikrinti didesnį 
energijos suvartojimo efektyvumą;

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energijos 
vartojimo efektyvumo ir teritorinės 
sanglaudos, kaip nurodyta Žaliojoje 
knygoje dėl teritorinės sanglaudos, turint 
mintyje tai, kad energijos suvartojimo 
efektyvumo didinimo priemonės gali 
prisidėti prie tvaraus vystymosi, taip pat 
turint mintyje gerai parengtos teritorijų 
planavimo strategijos svarbą ir ilgalaikius 
sprendimus, skirtus visiems regionams;

Or. en
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Pakeitimas 5
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; ragina Komisiją 
ypač atkreipti dėmesį į tokius regionus, o 
ypač į kalnuotas vietoves ir tolimiausius 
regionus bei nedelsiant pateikti 
konkrečias priemones, pritaikytas prie jų 
specifinių ypatybių bei suvaržymų, 
kuriomis būtų siekiama užtikrinti didesnį 
energijos suvartojimo efektyvumą;

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; 

Or. cs

Pakeitimas 6
Rolf Berend

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; ragina Komisiją 
ypač atkreipti dėmesį į tokius regionus, o 

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; ragina Komisiją ir 
valstybes nares ypač atkreipti dėmesį į 
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ypač į kalnuotas vietoves ir tolimiausius 
regionus bei nedelsiant pateikti konkrečias 
priemones, pritaikytas prie jų specifinių 
ypatybių bei suvaržymų, kuriomis būtų 
siekiama užtikrinti didesnį energijos 
suvartojimo efektyvumą; 

tokius regionus ir nedelsiant pateikti 
konkrečias priemones, pritaikytas prie jų 
specifinių ypatybių bei suvaržymų, 
kuriomis būtų siekiama užtikrinti didesnį 
energijos suvartojimo efektyvumą; 

Or. de

Pakeitimas 7
Emanuel Jardim Fernandes

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; ragina Komisiją 
ypač atkreipti dėmesį į tokius regionus, o 
ypač į kalnuotas vietoves ir tolimiausius 
regionus bei nedelsiant pateikti konkrečias 
priemones, pritaikytas prie jų specifinių 
ypatybių bei suvaržymų, kuriomis būtų 
siekiama užtikrinti didesnį energijos 
suvartojimo efektyvumą;

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; ragina Komisiją 
ypač atkreipti dėmesį į tokius regionus, o 
ypač į kalnuotas vietoves ir atokiausius 
regionus bei nedelsiant pateikti konkrečias 
papildomas priemones, pritaikytas prie jų 
specifinių ypatybių bei suvaržymų, kurias 
taikant būtų konsultuojamasi su 
valstybėmis narėmis ir atsižvelgiama į 
nacionalinius energijos vartojimo 
efektyvumo planus bei siekiama užtikrinti 
didesnį energijos suvartojimo efektyvumą;

Or. pt

Pakeitimas 8
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; ragina Komisiją 
ypač atkreipti dėmesį į tokius regionus, o 
ypač į kalnuotas vietoves ir tolimiausius 
regionus bei nedelsiant pateikti konkrečias 
priemones, pritaikytas prie jų specifinių 
ypatybių bei suvaržymų, kuriomis būtų 
siekiama užtikrinti didesnį energijos 
suvartojimo efektyvumą; 

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; ragina Komisiją 
ypač atkreipti dėmesį į tokius regionus, o 
ypač į kalnuotas vietoves, atokiausius 
regionus ir naujųjų valstybių narių 
regionus bei nedelsiant pateikti konkrečias 
priemones, pritaikytas prie jų specifinių 
ypatybių bei suvaržymų, kuriomis būtų 
siekiama užtikrinti didesnį energijos 
suvartojimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 9
Jill Evans

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus 
izoliuotiems regionams; ragina Komisiją 
ypač atkreipti dėmesį į tokius regionus, o 
ypač į kalnuotas vietoves ir tolimiausius 
regionus bei nedelsiant pateikti konkrečias 
priemones, pritaikytas prie jų specifinių 
ypatybių bei suvaržymų, kuriomis būtų 
siekiama užtikrinti didesnį energijos 

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir 
teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta 
Žaliojoje knygoje dėl teritorinės 
sanglaudos, nes abu veiksniai gali 
teigiamai prisidėti vykdant energijos 
suvartojimo efektyvumo didinimo 
priemones, kurios prisidėtų prie plėtros, 
energetinio saugumo ir pateikiant galimus 
ilgalaikius sprendimus izoliuotiems 
regionams; ragina Komisiją ypač atkreipti 
dėmesį į tokius regionus, o ypač į 
kalnuotas vietoves ir tolimiausius regionus 
bei nedelsiant pateikti konkrečias 
priemones, pritaikytas prie jų specifinių 
ypatybių bei suvaržymų, kuriomis būtų 
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suvartojimo efektyvumą; siekiama užtikrinti didesnį energijos 
suvartojimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 10
Jim Higgins

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pastebi, kad daugumoje valstybių narių 
su energetika susijusiems projektams 
skiriamas finansavimas vis dar nėra 
pakankamas; ragina valstybes nares ir 
regionus šiuo tikslu daugiau naudotis
struktūriniais fondais ir organizuoti šia 
tema kvietimus teikti pasiūlymus su 
energija susijusių projektų srityje;

3. apgailestaudamas pažymi, kad 
daugumoje valstybių narių su energetika 
susijusiems projektams skiriamas 
finansavimas vis dar nėra pakankamas ir 
netinkamai atsižvelgiama į regionų 
ypatumus; atsižvelgdamas į tai, kad pagal 
sanglaudos politiką sudaromos sąlygos 
finansuoti projektus, susijusius su 
energijos efektyvumu, atsinaujinančios 
energijos naudojimu ir energetikos 
infrastruktūra, ragina valstybes nares 
rūpintis atitinkamų savo naujovių 
diegimo veiksmų programų įgyvendinimu, 
kad būtų parengti ekonomiškai naudingi 
energijos vartojimo efektyvumo 
sprendimai;

Or. en

Pakeitimas 11
Jill Evans

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pastebi, kad daugumoje valstybių narių 
su energetika susijusiems projektams 
skiriamas finansavimas vis dar nėra 
pakankamas; ragina valstybes nares ir 

3. pastebi, kad daugumoje valstybių narių 
su energetika susijusiems projektams, ypač 
energijos vartojimo efektyvumo, skiriamas 
finansavimas vis dar nėra pakankamas; 
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regionus šiuo tikslu daugiau naudotis 
struktūriniais fondais ir organizuoti šia 
tema kvietimus teikti pasiūlymus su 
energija susijusių projektų srityje;

ragina valstybes nares ir regionus šiuo 
tikslu daugiau naudotis struktūriniais 
fondais ir organizuoti šia tema kvietimus 
teikti pasiūlymus su energija susijusių 
projektų srityje;

Or. en

Pakeitimas 12
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pastebi, kad daugumoje valstybių narių 
su energetika susijusiems projektams 
skiriamas finansavimas vis dar nėra 
pakankamas; ragina valstybes nares ir 
regionus šiuo tikslu daugiau naudotis 
struktūriniais fondais ir organizuoti šia 
tema kvietimus teikti pasiūlymus su 
energija susijusių projektų srityje;

3. pastebi, kad daugumoje valstybių narių 
su energetika susijusiems projektams 
skiriamas finansavimas vis dar nėra 
pakankamas; ragina valstybes nares ir 
regionus šiuo tikslu daugiau naudotis 
struktūriniais fondais ir organizuoti šia 
tema kvietimus teikti pasiūlymus su 
energija susijusių projektų srityje; 
pabrėžia, kad privatusis sektorius, 
remiamas taikant nacionalines 
priemones, turėtų atlikti svaresnį 
vaidmenį investuojant į tvarias 
energetikos technologijas ir kuriant 
naujas, drauge jis turėtų imtis 
naujoviškos veiklos, siekdamas keisti 
požiūrį ir kreipti daugiau dėmesio į 
energijos efektyvumą; mano, kad tik taip 
gali susiklostyti ir viešajam, ir privačiam 
sektoriui naudinga padėtis;

Or. en

Pakeitimas 13
Jim Higgins

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
atitinkamais subjektais siekiant užtikrinti, 
kad teikiant energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones būtų 
skiriamas deramas dėmesys specifiniams 
visų regionų, įskaitant salas, kalnuotas 
vietoves ir atokiausius regionus, 
ypatumams ir uždaviniams;

Or. en

Pakeitimas 14
Jim Higgins

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina valstybes nares, kur įmanoma, 
intensyviai naudoti alternatyvius 
atsinaujinančius energijos šaltinius, pvz., 
vėją, biomasę, biokurą, taip pat bangų ir 
potvynių bei atoslūgių energiją;

Or. en

Pakeitimas 15
Jim Higgins

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina valstybes nares rengti 
sąmoningumo ugdymo ilgalaikio 
energijos vartojimo efektyvumo 
klausimais kampanijas, dėmesį kreipiant į 
viešųjų ir privačiųjų pastatų energinį 
efektyvumą ir siekiant įtikinti visuomenę, 
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kad efektyviai naudojant energiją galima 
iš tikrųjų sutaupyti; taip pat ragina 
valstybes nares parengti skatinamąsias 
investicijų į energijos vartojimo 
efektyvumo projektus ir energetikos 
paslaugų įmones priemones;

Or. en

Pakeitimas 16
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares ir regionus 
panaudoti struktūrinius fondus kuriant savo 
teritorijose teminius tinklus bendrų 
veiksmų apimtyje, kurie vykdomi pagal 
2008 m. Protingos Europos energijos darbų 
programą, siekiant būti informuotomis apie 
kituose ES regionuose taikomus metodus, 
kai tai susiję su efektyviu energijos 
vartojimu bei keistis gamybine, prekybine 
ar moksline patirtimi (know-how) šioje 
srityje; 

4. ragina valstybes nares ir regionus 
panaudoti struktūrinius ir sanglaudos
fondus kuriant savo teritorijose teminius 
tinklus bendrų veiksmų apimtyje, kurie 
vykdomi pagal 2008 m. Protingos Europos 
energijos darbų programą, siekiant būti 
informuotomis apie kituose ES regionuose 
taikomus pažangius metodus, kai tai susiję 
su efektyviu energijos vartojimu bei keistis 
gamybine, prekybine ar moksline patirtimi 
(know-how) šioje srityje; ragina Komisiją 
vykdant Europos regionų politiką skatinti 
rengti nacionalines ir regionų programas, 
pagal kurias būtų raginama daugiau 
investuoti siekiant didinti energijos 
efektyvumą visose srityse, įskaitant 
daugiabučių ir socialinių būstų sektorius;

Or. en

Pakeitimas 17
Jill Evans

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares ir regionus 
labiau naudoti struktūrinius fondus su 
energijos efektyvumu susijusių naujovių 
diegimo ir tyrimų tikslais siekiant skatinti 
ekologiškas technologijas ir tvarų vietos 
ekonominį vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 18
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. prašo Komisijos kito struktūrinių fondų 
programavimo laikotarpiu numatyti 
prioritetinius kriterijus nustatančius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus arba 
pateikti konkrečias priemones ir 
technologijas, skirtas energijos taupymui, 
įskaitant partnerystę, tokiuose projektuose 
kaip pastatų atnaujinimas, miesto šildymo 
ir šilumos bei elektros energijos gamybos 
įrengimų modernizavimas;

5. prašo Komisijos kito struktūrinių fondų 
programavimo laikotarpiu numatyti 
prioritetinius kriterijus, pagal kuriuos būtų 
nustatomi energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo tikslai, arba pateikti konkrečias 
priemones ir technologijas, skirtas 
energijos taupymui ir efektyviam 
naudojimui, įskaitant partnerystę, tokiuose 
projektuose kaip pastatų atnaujinimas, 
gatvių apšvietimo modernizavimas,
ekologiškas transportas, miesto šildymo ir 
šilumos bei elektros energijos gamybos 
įrengimų modernizavimas; 

Or. cs

Pakeitimas 19
Jill Evans

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. prašo Komisijos kito struktūrinių fondų 5. prašo Komisijos kito struktūrinių fondų 
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programavimo laikotarpiu numatyti 
prioritetinius kriterijus nustatančius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus
arba pateikti konkrečias priemones ir 
technologijas, skirtas energijos taupymui, 
įskaitant partnerystę, tokiuose projektuose 
kaip pastatų atnaujinimas, miesto šildymo 
ir šilumos bei elektros energijos gamybos 
įrengimų modernizavimas;

programavimo laikotarpiu
parengti prioritetinius kriterijus, pagal 
kuriuos būtų nustatomi energijos vartojimo 
efektyvumo tikslai, ir drauge remti 
papildomas įgyvendinamąsias konkrečias 
priemones ir technologijas, skirtas 
energijos taupymui, įskaitant partnerystę, 
tokiuose projektuose kaip pastatų 
atnaujinimas, miesto šildymo ir šilumos bei 
elektros energijos gamybos įrengimų 
modernizavimas

Or. en

Pakeitimas 20
Emanuel Jardim Fernandes

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. prašo Komisijos kito struktūrinių fondų 
programavimo laikotarpiu numatyti 
prioritetinius kriterijus nustatančius 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus arba 
pateikti konkrečias priemones ir 
technologijas, skirtas energijos taupymui, 
įskaitant partnerystę, tokiuose projektuose 
kaip pastatų atnaujinimas, miesto šildymo 
ir šilumos bei elektros energijos gamybos 
įrengimų modernizavimas;

5. prašo Komisijos kito struktūrinių fondų 
programavimo laikotarpiu numatyti 
griežtesnius prioritetinius kriterijus, pagal 
kuriuos būtų nustatomi energijos vartojimo 
efektyvumo tikslai, arba pateikti konkrečias 
priemones ir technologijas, skirtas 
energijos taupymui, įskaitant partnerystę, 
tokiuose projektuose kaip pastatų 
atnaujinimas, miesto šildymo ir šilumos bei 
elektros energijos gamybos įrengimų 
modernizavimas;

Or. pt

Pakeitimas 21
Emanuel Jardim Fernandes

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia strateginę ES valdžios 6. pabrėžia strateginę ES valdžios 
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institucijų rolę, ypač regioniniu ir vietos 
lygmenimis, užtikrinant reikalingą 
institucinę paramą energijos vartojimo 
efektyvumą skatinančioms iniciatyvoms; 
rekomenduoja pradėti informacines 
kampanijas, pvz. pasinaudojant lengvai 
suprantamu energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimu ir pradėti su 
energija susijusias bandomąsias iniciatyvas 
bei apmokymus tų regioninių ir vietos 
institucijų teritorijose, siekiant sustiprinti 
piliečių informuotumą ir elgesio pokyčius;

institucijų rolę, ypač regioniniu ir vietos 
lygmenimis, teikiant didesnę 
įgyvendinimui reikalingą institucinę 
paramą energijos vartojimo efektyvumą 
skatinančioms iniciatyvoms, kaip apibrėžta 
2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos 
galutinio vartojimo efektyvumo ir 
energetinių paslaugų1; rekomenduoja 
aktyviau vykdyti informacines kampanijas, 
pvz. pasinaudojant lengvai suprantamu 
energijos vartojimo efektyvumo 
ženklinimu ir pradėti su energija susijusias 
bandomąsias iniciatyvas bei apmokymus tų 
regioninių ir vietos institucijų teritorijose, 
siekiant sustiprinti piliečių informuotumą ir 
elgesio pokyčius;

Or. pt

Pakeitimas 22
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia strateginę ES valdžios 
institucijų rolę, ypač regioniniu ir vietos 
lygmenimis, užtikrinant reikalingą 
institucinę paramą energijos vartojimo 
efektyvumą skatinančioms iniciatyvoms; 
rekomenduoja pradėti informacines 
kampanijas, pvz. pasinaudojant lengvai 
suprantamu energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimu ir pradėti su 
energija susijusias bandomąsias iniciatyvas 
bei apmokymus tų regioninių ir vietos 
institucijų teritorijose, siekiant sustiprinti 
piliečių informuotumą ir elgesio pokyčius;

6. pabrėžia strateginę ES valdžios 
institucijų rolę, ypač regioniniu ir vietos 
lygmenimis, užtikrinant reikalingą 
institucinę paramą energijos vartojimo 
efektyvumą skatinančioms iniciatyvoms; 
rekomenduoja pradėti informacines ir 
šviečiamąsias kampanijas, pvz. 
pasinaudojant lengvai suprantamu 
energijos vartojimo efektyvumo 
ženklinimu ir pradėti su energija susijusias 
bandomąsias iniciatyvas bei apmokymus tų 
regioninių ir vietos institucijų teritorijose, 
siekiant sustiprinti piliečių informuotumą ir 
elgesio pokyčius;

                                               
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 64.
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Or. en

Pakeitimas 23
Jill Evans

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia didelę transporto sektoriaus 
svarbą siekiant mažinti energijos 
sunaudojimą ir skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą; pabrėžia, kad 
valstybės narės ir regionai turėtų skatinti 
naudoti priemones, kurios padėtų vengti 
eismo keliuose ir ore, mažinti ir riboti jo 
mastą, be to, valstybės narės ir regionai 
turėtų pereiti prie to, kad kuo daugiau jų 
eismo vyktų naudojant tausesnį 
transportą ir kad sykiu būtų gerinama 
visų rūšių transporto veikla;

Or. en

Pakeitimas 24
Rolf Berend

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad valdžios institucijos visais 
lygmenimis turėtų pirmosios pateikti 
pavyzdį, savo patalpose naudojant 
efektyviai energiją vartojančią įrangą, 
įskaitant tvarumo kriterijų vykdant 
viešuosius pirkimus ir skatinti energiją 
taupančius įpročius savo kasdieninėje 
veikloje.

7. mano, kad valdžios institucijos, 
atsižvelgdamos į savo finansinę padėtį,
visais lygmenimis turėtų pirmosios pateikti 
pavyzdį, savo patalpose naudodamos 
efektyviai energiją vartojančią įrangą, 
įtraukdamos tvarumo kriterijų į vykdomus 
viešuosius pirkimus ir skatindamos 
energiją taupančius įpročius savo 
kasdieninėje veikloje;

Or. de
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Pakeitimas 25
Jill Evans

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad valdžios institucijos visais 
lygmenimis turėtų pirmosios pateikti 
pavyzdį, savo patalpose naudojant 
efektyviai energiją vartojančią įrangą, 
įskaitant tvarumo kriterijų vykdant 
viešuosius pirkimus ir skatinti energiją 
taupančius įpročius savo kasdieninėje 
veikloje.

7. mano, kad valdžios institucijos visais 
lygmenimis turėtų pirmosios pateikti 
pavyzdį, savo patalpose savo patalpose 
naudodamos efektyviai energiją vartojančią 
įrangą, vykdydamos viešuosius pirkimus 
pagal ekologiškumo principą ir 
skatindamos energiją taupančius įpročius 
savo kasdieninėje veikloje;

Or. en
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