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13.6.2017 A8-0208/50 

Pakeitimas 50 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) 2014 m. spalio 23–24 d. Europos 

Vadovų Tarybos išvadose dėl Europos 

Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 

politikos strategijos patvirtintas, o 2016 m. 

kovo mėn. posėdyje dar kartą įtvirtintas 

privalomas tikslas iki 2030 m. ES viduje 

visos ekonomikos mastu išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

kiekį sumažinti bent 40 %, palyginti su 

1990 m. 2015 m. kovo 6 d. Aplinkos 

tarybos posėdyje šis Sąjungos ir jos 

valstybių narių indėlis oficialiai 

patvirtintas kaip numatomas nacionaliniu 

lygmeniu nustatytas įpareigojantis 

veiksmas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

13.6.2017 A8-0208/51 

Pakeitimas 51 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) 2014 m. Europos Vadovų Tarybos 

išvadose numatyta, kad šį tikslą turėtų 

įgyvendinti bendrai visa Sąjunga 

ekonomiškai efektyviausiu būdu, 

išmetamą dujų kiekį apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 

sektoriuose ir sektoriuose, kuriems 

ATLPS netaikoma, iki 2030 m. mažinant 

atitinkamai 43 % ir 30 %, palyginti su 

2005 m., pastangas paskirstant remiantis 

santykiniu bendruoju vidaus produktu 

(BVP) vienam gyventojui. Prie šio 

išmetamo ŠESD kiekio mažinimo turėtų 

prisidėti visi sektoriai, o pastangas turėtų 

dėti visos valstybės narės, atsižvelgiant į 

teisingumo ir solidarumo principus, o 

valstybių narių grupės, kurių BVP vienam 

gyventojui yra didesnis už Sąjungos 

vidurkį, nacionalinius tikslus reikėtų 

atitinkamai pakoreguoti, kad būtų 

teisingai ir subalansuotai atsižvelgta į 

ekonominį efektyvumą. Jei šie išmetamo 

ŠESD kiekio mažinimo tikslai bus 

pasiekti, Europos ekonomika turėtų tapti 

efektyvesnė ir inovatyvesnė, ypač turėtų 

būti paskatinti patobulinimai, labiausiai 

pastatų, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir 

transporto sektoriuose, kiek jie patenka į 

šio reglamento taikymo sritį; 

Išbraukta. 
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Or. en 



 

AM\1128114LT.docx  PE605.516v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

13.6.2017 A8-0208/52 

Pakeitimas 52 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) 2016 m. birželio 10 d. Komisija 

pateikė pasiūlymą ES ratifikuoti 

Paryžiaus susitarimą. Šis pasiūlymas dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto yra 

ES įsipareigojimo pagal Paryžiaus 

susitarimą įgyvendinimo dalis. Sąjungos 

įsipareigojimas visos ES mastu sumažinti 

išmetamą ŠESD kiekį patvirtintas 

Sąjungos ir jos valstybių narių 

numatomuose nacionaliniu lygmeniu 

nustatytuose įpareigojančiuose 

veiksmuose, kurie 2015 m. gegužės 6 d. 

pateikti JTBKKK sekretoriatui; 

Išbraukta. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/53 

Pakeitimas 53 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Paryžiaus susitarimu pakeičiamas 

1997 m. Kioto protokolu, kuris po 2020 m. 

nebebus taikomas, numatytas principas. 

(4) pažymėtina, kad ES klimato ir 

energetikos politika vis nukrypsta tuo 

pačiu neteisingu keliu. Tuo metu, kai 

visas pasaulis, vedamas JAV, siekia 

pažangos ir gerovės, ES vienintelė 

tebevadovauja beprasmiškai kovai su 

klimato kaita; 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/54 

Pakeitimas 54 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) tokiam perėjimui prie švarios 

energetikos reikės, kad keistųsi investicijų 

kryptys ir kad visose politikos srityse būtų 

kuriamos atitinkamos paskatos. Vienas iš 

pagrindinių Sąjungos prioritetų – sukurti 

atsparią energetikos sąjungą, kad būtų 

galima piliečiams tiekti patikimą, tvarią, 

konkurencingą ir įperkamą energiją. 

Norint to pasiekti, šiuo reglamentu reikia 

tęsti plataus užmojo klimato politiką ir 

daryti pažangą kitose energetinės 

sąjungos srityse, kaip nustatyta Atsparios 

energetikos sąjungos ir perspektyvios 

klimato kaitos politikos pagrindų 

strategijoje16; 

(5) svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, 

klimato reglamentu uždėjus sunkią naštą, 

jos vienintelis poveikis bus tai, kad 

Europos pramonės šakos susidurs su 

sunkia krize, o tai privers jas perkelti 

darbo vietas ir kartu išmetamuosius 

teršalus už ES ribų; 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 

 


