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2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi 2012 m. gruodžio mėn. 

vykusioje Dohos klimato kaitos 

konferencijoje šalys priėmė Protokolo, 

kuriuo nustatomas antrasis įsipareigojimų 

pagal Kioto protokolą įgyvendinimo 

laikotarpis, prasidedantis 2013 m. sausio 

1 d. ir pasibaigiantis 2020 m. gruodžio 

31 d., pakeitimą, kuriuo įtraukiami teisiškai 

privalomi išmetamųjų teršalų kiekio 

mažinimo įsipareigojimai, naujos dujos 

(azoto trifluoridas), plataus užmojo 

mechanizmas, pagal kurį numatoma 

supaprastinta procedūra, suteikianti 

protokolą pasirašiusioms šalims galimybę 

koreguoti savo įsipareigojimus jų 

įgyvendinimo laikotarpiu siekiant didesnio 

užmojo tikslų, ir galiausiai nuostata, kuria 

automatiškai koreguojamas šalies tikslas 

užkirsti kelią tam, kad jos išmetamas 

teršalų kiekis 2013–2020 m. nepadidėtų ir 

neviršytų vidutinio jos išmetamų teršalų 

kiekio 2008–2010 m.; 

H. kadangi 2012 m. gruodžio mėn. 

vykusioje Dohos klimato kaitos 

konferencijoje šalys priėmė Protokolo, 

kuriuo nustatomas antrasis įsipareigojimų 

pagal Kioto protokolą įgyvendinimo 

laikotarpis, prasidedantis 2013 m. sausio 

1 d. ir pasibaigiantis 2020 m. gruodžio 

31 d., pakeitimą, kuriuo įtraukiami teisiškai 

privalomi išmetamųjų teršalų kiekio 

mažinimo įsipareigojimai, naujos dujos 

(azoto trifluoridas), plataus užmojo 

mechanizmas, pagal kurį numatoma 

supaprastinta procedūra, suteikianti 

protokolą pasirašiusioms šalims galimybę 

koreguoti savo įsipareigojimus jų 

įgyvendinimo laikotarpiu siekiant didesnio 

užmojo tikslų, ir galiausiai nuostata, kuria 

automatiškai koreguojamas šalies tikslas 

užkirsti kelią tam, kad jos išmetamas 

teršalų kiekis 2013–2020 m. nepadidėtų ir 

neviršytų vidutinio jos išmetamų teršalų 

kiekio 2008–2010 m.; kadangi 

Parlamentas apgailestauja, kad kelios 

trečiosios šalys, kurios dalyvavo pirmuoju 

įsipareigojimų pagal Kioto protokolą 

įgyvendinimo laikotarpiu, nėra linkusios 

pritarti antrajam įsipareigojimų 

laikotarpiui; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. primena savo 2014 m. vasario 5 d. 

rezoliuciją, kuria raginama siekti trijų 

privalomų tikslų: energijos vartojimo 

efektyvumo tikslo – 40 proc., 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

tikslo – bent 30 proc. ir išmetamo ŠESD 

kiekio mažinimo tikslą – bent 40 proc.; 

dar kartą ragina Tarybą ir Komisiją 

priimti ir įgyvendinti, kaip 2030 m. ES 

klimato ir energetikos politikos strategijos 

dalį, daugialypį požiūrį, grindžiamą 

abipusiu stiprinimu, koordinuotais ir 

nuosekliais tikslais, siekiant sumažinti 

išmetamą ŠESD kiekį, padidinti 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

naudojimą ir energijos vartojimo 

efektyvumą; pažymi, kad energijos 

vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių tikslai, kurių siekti 

ragina Parlamentas, padėtų daug labiau 

nei 40 proc. sumažinti ŠESD kiekį iki 

2030 m.; 

14. primena Europos Vadovų Tarybos 

spalio 23–24 d. išvadas, kuriose 

vienbalsiai pritarta ŠESD mažinimo 

vidaus tikslui iki 2030 m. (bent 40 proc.), 

ES atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

tikslui (27 proc.) ir neprivalomam 

energijos vartojimo efektyvumo tikslui; 

pažymi, kad Europos Vadovų Taryba 

atmetė privalomų papildomų nacionalinių 

tikslų nustatymo galimybę, kad valstybėms 

narėms pagal ES sutartis būtų suteiktas 

lankstumas nustatyti savo šalies 

ekonomiškai efektyvų mažo anglies 

dioksido kiekio energijos rūšių derinį, 

įskaitant atsinaujinančiuosius energijos 

išteklius, energijos vartojimo efektyvumą 

ir kitas mažo anglies dioksido kiekio 

technologijas; 

Or. en 
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20. paaiškina, kad, nors antrasis Kioto 

protokole nustatytas įsipareigojimų 

laikotarpis bus ribotos trukmės, jis turėtų 

būti laikomas labai svarbiu tarpiniu etapu, 

todėl ragina konvencijos šalis, taip pat ES 

valstybes nares užbaigti ratifikavimo 

procesą kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne 

vėliau nei iki 2015 m. gruodžio mėn.; 

pažymi, kad Parlamentas atliko savo 

vaidmenį duodamas sutikimą ir kad 

pilietinės visuomenės įtraukimas ir 

skaidrumas yra būtini siekiant padėti 

suprasti derybas ir didinti visų konvencijos 

šalių tarpusavio pasitikėjimą prieš 

Paryžiaus konferenciją; 

20. paaiškina, kad, nors antrasis Kioto 

protokole nustatytas įsipareigojimų 

laikotarpis bus ribotos trukmės, jis turėtų 

būti laikomas labai svarbiu tarpiniu etapu, 

todėl ragina konvencijos šalis, taip pat ES 

valstybes nares užbaigti ratifikavimo 

procesą kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne 

vėliau nei iki 2015 m. gruodžio mėn.; 

pažymi, kad Parlamentas atliko savo 

vaidmenį duodamas sutikimą ir kad 

pilietinės visuomenės įtraukimas ir 

skaidrumas yra būtini siekiant padėti 

suprasti derybas ir didinti visų konvencijos 

šalių tarpusavio pasitikėjimą prieš 

Paryžiaus konferenciją; apgailestauja, kad 

kelios trečiosios šalys, kurios dalyvavo 

pirmuoju įsipareigojimų pagal Kioto 

protokolą įgyvendinimo laikotarpiu, nėra 

linkusios pritarti antrajam įsipareigojimų 

laikotarpiui; 

Or. en 

 

 


