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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0397/81 

Pakeitimas 81 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) švarios energijos teisės aktų 

poveikio vertinimuose nustatyta, kad 

Sąjungos energetikos tikslams iki 2030 m. 

pasiekti 2021–2030 m. kasmet reikės 

papildomai investuoti 177 mlrd. EUR. 

Didžiausi atotrūkiai yra susiję su 

investicijomis į pastatų priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimą (efektyvus 

energijos vartojimas ir nedidelio masto 

atsinaujinantieji energijos ištekliai), kai 

kapitalą reikia nukreipti labai įvairiose 

srityse įgyvendinamiems projektams. 

Vienas iš perėjimo prie švarios energijos 

paprogramės tikslų yra stiprinti projektų 

plėtojimo ir telkimo gebėjimus, ir tuo taip 

pat padėti panaudoti Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų lėšas bei skatinti 

investicijas į švarią energiją, taip pat ir 

taikant fondo „InvestEU“ finansines 

priemones; 

(9) švarios energijos teisės aktų 

poveikio vertinimuose nustatyta, kad 

Sąjungos energetikos tikslams iki 2030 m. 

pasiekti 2021–2030 m. kasmet reikės 

papildomai investuoti 177 mlrd. EUR. 

Didžiausi atotrūkiai yra susiję su 

investicijomis į pastatų priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimą (efektyvus 

energijos vartojimas ir nedidelio masto 

atsinaujinantieji energijos ištekliai), kai 

kapitalą reikia nukreipti labai įvairiose 

srityse įgyvendinamiems projektams. 

Vienas iš perėjimo prie švarios energijos 

paprogramės tikslų yra stiprinti projektų 

plėtojimo ir telkimo gebėjimus, be kita ko, 

remiant atsinaujinančių išteklių 

energetikos bendruomenes, ir tuo taip pat 

padėti panaudoti Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų lėšas bei skatinti 

investicijas į atsinaujinančiąją energiją ir 

efektyvų energijos vartojimą, taip pat 

taikant fondo „InvestEU“ finansines 

priemones; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0397/82 

Pakeitimas 82 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) bendra žemės ūkio politika atlieka 

lemiamą vaidmenį siekiant Sąjungos 

klimato ir biologinės įvairovės tikslų. 

Nepaisant pakartotinių Europos 

Parlamento ir suinteresuotųjų šalių 

raginimų, įskaitant REFIT platformą, 

Europos Komisija dar neatliko BŽŪP 

tinkamumo patikros. Kita vertus, 

Paukščių ir Buveinių direktyvų 

tinkamumo patikra parodė nerimą 

keliantį rūšių ir buveinių, siejamų su 

žemės ūkiu, mažėjimą ir pabrėžė, kad 

BŽŪP turi būti geriau derinama su 

atitinkamais Sąjungos gamtos ir 

biologinės įvairovės tikslais. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Pakeitimas 83 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) atsižvelgiant į tai, kad svarbu 

spręsti klimato kaitos klausimus, laikantis 

Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti 

Paryžiaus susitarimą ir siekti Jungtinių 

Tautų darnaus vystymosi tikslų, šia 

Programa bus padedama integruoti klimato 

politiką ir pasiekti tikslą, kad 25 proc. viso 

biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis 

remiami klimato politikos tikslai. Tikimasi, 

kad pagal šią Programą 61 proc. viso 

programai skirto finansinio paketo bus 

skirta klimato tikslams. Atitinkami 

veiksmai bus nustatyti Programą rengiant ir 

įgyvendinant, vėliau jie bus pakartotinai 

įvertinti vykstant vertinimo ir peržiūros 

procesams; 

(24) atsižvelgiant į tai, kad svarbu 

spręsti klimato kaitos klausimus, laikantis 

Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti 

Paryžiaus susitarimą ir siekti Jungtinių 

Tautų darnaus vystymosi tikslų, šia 

Programa bus padedama integruoti klimato 

politiką ir pasiekti tikslą, kad ne mažiau 

kaip 50 proc. viso ES biudžeto būtų skirta 

išlaidoms, kuriomis remiami klimato 

politikos tikslai. Tikimasi, kad pagal šią 

Programą bent 61 proc. viso programai 

skirto finansinio paketo bus skirta klimato 

tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti 

Programą rengiant ir įgyvendinant, vėliau 

jie bus pakartotinai įvertinti vykstant 

vertinimo ir peržiūros procesams; 

Or. en 



 

AM\1171707LT.docx  PE631.575v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0397/84 

Pakeitimas 84 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Programos įgyvendinimo 2021–

2027 m. finansinis paketas yra 

5 450 000 000 EUR dabartinėmis 

kainomis. 

1. Programos įgyvendinimo 2021–

2027 m. finansinis paketas tuo laikotarpiu 

sudaro bent 1 proc. bendro Sąjungos 

biudžeto, bet ne mažiau kaip 

6 442 000 000 EUR 2018 m. kainomis 

(7 272 000 000 EUR dabartinėmis 

kainomis). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Pakeitimas 85 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Šios programos ir kitų Sąjungos 

programų suderinamumas ir 

koordinavimas užtikrinamas, be kita ko, 

įtraukiant atitinkamus Sąjungos gamtos ir 

biologinės įvairovės tikslus į visas 

Sąjungos programas. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Pakeitimas 86 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Ne mažiau kaip 81 proc. 5 

straipsnyje nurodyto finansinio paketo 

skiriama projektams, kurie remiami 

dotacijomis arba, jei taikoma, 

finansinėmis priemonėmis. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Pakeitimas 87 

Benedek Jávor 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Veiklos dotacijomis remiami ne 

pelno subjektai, dalyvaujantys rengiant, 

įgyvendinant Sąjungos teisės aktus bei 

politiką ir užtikrinant jų įgyvendinimą, ir 

visų pirma veikiantys aplinkos arba 

klimato srityse, įskaitant perėjimą prie 

švarios energijos. 

5. Veiklos dotacijomis remiami ne 

pelno subjektai, dalyvaujantys rengiant, 

įgyvendinant Sąjungos teisės aktus bei 

politiką ir užtikrinant jų įgyvendinimą, ir 

visų pirma veikiantys aplinkos arba 

klimato srityse, įskaitant perėjimą prie 

švarios energijos. Nepaisant 17 straipsnio, 

didžiausia Sąjungos bendro finansavimo 

norma skiriant veiklos dotacijas yra 

70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Pakeitimas 88 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pagal Programą finansuojami 

projektai turi nekelti pavojaus Programos 

aplinkos, klimato politikos ar 

atitinkamiems švarios energijos tikslams, 

ir, kai įmanoma, jais turi būti skatinamas 

žaliasis viešasis pirkimas; 

a) pagal Programą finansuojamiems 

projektams turi būti taikomi tvarumo ir 

biologinės įvairovės atsparumo kriterijai, 

kad jie nekeltų pavojaus Programos 

aplinkos, klimato politikos ar 

atitinkamiems švarios energijos tikslams, 

ir, kai įmanoma, jais būtų skatinamas 

žaliasis viešasis pirkimas; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Pakeitimas 89 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pirmumas turi būti teikiamas 

projektams, kuriais teikiama papildomos 

naudos ir skatinama 4 straipsnyje nustatytų 

paprogramių sinergija; 

b) pirmumas turi būti teikiamas 

projektams, kuriais teikiama papildomos 

naudos ir skatinama 4 straipsnyje nustatytų 

paprogramių sinergija; tai visų pirma 

taikoma klimato srities projektams, 

kuriais skatinami su gamtos ištekliais 

susiję sprendimai; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Pakeitimas 90 

Benedek Jávor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija reguliariai stebi, kaip 

integruojami klimato ir biologinės 

įvairovės tikslai, įskaitant išlaidų sumą, ir 

teikia ataskaitas. Kiek šiuo reglamentu 

prisidedama prie to, kad 25 proc. viso 

biudžeto būtų skirta išlaidoms, 

padedančioms siekti klimato politikos 

tikslų, turi būti stebima visoje Sąjungos 

klimato srities rodiklių sistemoje. Su 

biologine įvairove susijusios išlaidos 

stebimos naudojant specialų rodiklių 

rinkinį. Tie stebėjimo metodai taikomi 

siekiant kiekybiškai įvertinti įsipareigojimų 

asignavimus, kuriais tikimasi prisidėti 

atitinkamai prie klimato politikos ir 

biologinės įvairovės tikslų per visą 2021–

2027 m. daugiametės finansinės programos 

galiojimo laikotarpį, duomenis pateikiant 

tinkamu suskirstymo lygmeniu. Išlaidos 

kasmet parodomos biudžeto programos 

pranešime. Apie Programos indėlį siekiant 

Sąjungos klimato politikos ir biologinės 

įvairovės tikslų turėtų būti reguliariai 

pranešama vertinimuose ir metinėje 

ataskaitoje. 

4. Komisija reguliariai stebi, kaip 

integruojami klimato ir biologinės 

įvairovės tikslai, įskaitant išlaidų sumą, ir 

teikia ataskaitas. Kiek šiuo reglamentu 

prisidedama prie to, kad bent 50 proc. viso 

biudžeto būtų skirta išlaidoms, 

padedančioms siekti klimato politikos 

tikslų, turi būti stebima visoje Sąjungos 

klimato srities rodiklių sistemoje. Su 

biologine įvairove susijusios išlaidos 

stebimos naudojant specialų rodiklių 

rinkinį. Tie stebėjimo metodai taikomi tiek 

ex ante, tiek ex post, derinant metodus „iš 

viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“, 

siekiant kiekybiškai įvertinti įsipareigojimų 

asignavimus, kuriais tikimasi prisidėti 

atitinkamai prie klimato politikos ir 

biologinės įvairovės tikslų per visą 2021–

2027 m. daugiametės finansinės programos 

galiojimo laikotarpį, duomenis pateikiant 

tinkamu suskirstymo lygmeniu. Išlaidos 

kasmet parodomos biudžeto programos 

pranešime. Apie Programos indėlį siekiant 

Sąjungos klimato politikos ir biologinės 

įvairovės tikslų turėtų būti reguliariai 

pranešama vertinimuose ir metinėje 

ataskaitoje. 

Or. en 

 


