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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

2020 m. turi būti atnaujinta programa LIFE. Iki šiol jos finansavimas naudotas siekiant 

išbandyti nedidelius projektus, kuriais tikimasi pagerinti aplinkos būklę. Kaip pavyzdį galima 

paminėti valdymo technikas, kuriomis siekiama padidinti laukinių rūšių skaičių ar pagerinti 

šlapynių priežiūrą. Tokių inovacijų sėkmę galima apskaičiuoti ir parodyti. Finansavimą 

tiesiogiai skiria Briuselis. 

 

Jeigu tokie projektai sėkmingi, jie tampa populiarūs tarp ūkininkų, kurie savo ruožtu 

investuoja pasinaudodami pagal antrąjį ramstį savo valstybių narių teikiamomis dotacijomis. 

 

Įtraukus žodžius „klimato sritis“ į dabartinę LIFE programą, įtraukta visiškai nauja sąvoka, 

kaip reikėtų panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Šis terminas taip pat įtrauktas į naujausią 

Komisijos nario P. Hogano pasiūlymą dėl BŽŪP reformos. Termino „klimato sritis“ 

įtraukimas sutampa su 60 proc. didesniu programos LIFE biudžetu. Akivaizdžiai trūksta 

reikalingų veiksmų ir pageidaujamų rezultatų apibrėžčių. 

 

Jeigu žodžiai „klimato sritis“ būtų buvę pakeisti žodžiais „taršos sritis“, būtų buvę galima 

išmatuoti oro, dirvožemio ir vandens taršą ir įvertinti strategijų veiksmingumą sprendžiant 

šias problemas, atsižvelgiant į kiekvieno iš šių trijų elementų tikslą. Kovą su tarša galima 

laimėti apsiginklavus technologija ir teisės aktais. Kova su pasaulio oro sąlygomis niekuomet 

nesibaigs, nes neįmanoma apibrėžti „pergalės“.  

 

Pranešėjas susitiko su Komisijos keturių asmenų komanda, kurie įvairiai prisidėjo prie šio 

pasiūlymo. Pranešėjas jų paklausė, koks finansinėmis investicijomis pasiektas rezultatas būtų 

laikomas pageidautinu. Atsakymas – „mažesnis išmetamas anglies dioksido kiekis“. 
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Toliau pateiktame grafike matyti ilgalaikis atmosferoje esančio CO2 mažėjimas. Žmogaus 

veikla jam nedarė jokio poveikio. Didelis CO2 kiekis sutapo su ledynmečiu. 

 
Remtasi profesorių N. Shavivo ir J. Veiserio ir geologo Grahamo Oramo darbu 

 

A Anglies dioksido sausojo oro (raudona), azoto (ruda) ir sauso oro deguonies 

(mėlyna) proc. 

 Pastaba: metano kiekio ir Nox dujų kiekio proc. gerokai per mažas pavaizduoti grafike. 

B Atmosferos slėgis, mažėjantis nuo 100 atmosferų iki dabartinės 1 atmosferos 

C Pakaitinė temperatūros anomalija (prof. Jan Veiser) 

D Praeitis, išreikšta milijardais metų (Ga=giga-annum) (mėlyna) ir milijonais metų 

(juoda) 

E. Žemės pradžia atitinka dabartinę Veneros būklę 

F Hadėjus ir archėjas; Baritai su aukšto slėgio CO2 >60 atmosferų 

G. Cianobakterijomis CO2 paverčiamas O2 visų pirma „apskrudinant“ plutą ir po to 

patenkant į atmosferą 

H. „Sniego gniūžtės Žemė“ 

P/T = Permo / Triaso riba 

K/T = Kreidos /Triaso riba. Didelis dinozaurų nykimas 
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Nurodydama sąvoką, kad išmetamo CO2 kiekio sumažinimas padės imtis veiksmų dėl 

nepageidaujamų klimato sąlygų, Komisija neatsižvelgia į veiksnius, kurie iš tiesų keičia mūsų 

klimatą: 

 

1. Galaktika: kintantys kosminiai spinduliai. Per milijonus metų gali sukelti 10 oC pokytį. 

2. Saulės sistema: gravitacijos jėga gali sukelti 2-3 oC pokyčius. 

3. Saulė: dėl jos orbitos ir posvyrio pokyčių bei užfiksuotų penkių atskirų jos ciklų Žemės 

temperatūra gali kisti iki 5 oC. 

4. Vandenynų srovės. 

5. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos: debesų dangos pavidalo vandens garai. 

 

Kitos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, CO2, metanas ir azoto suboksidas daro nežymų 

poveikį mūsų klimatui. Vis dėlto CO2 – nepakeičiamas augalų maisto šaltinis. Metanas suyra į 

CO2 ir H2O; NOx dujos laikui bėgant tampa nitratais. 

 
Jeigu CO2 kiekio poveikis mūsų klimatui nežymus, žmogaus veiklos keičiant tą CO2 kiekį 

poveikis taip pat nežymus. 

 

Tai puikiai matyti iš toliau pavaizduotų dviejų pasaulio žemėlapių. 

 

 
Apskaičiuotos didesnės CO2 koncentracijos vietos, susijusios su žmogaus veikla 
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– Vietos, kuriose iš tiesų didesnė CO2 koncentracija 

– SCIAMACHY pastabos apie ENVISAT palydovą (pritariama Japonijos IBUKU duomenims) 

 
Specialistų spėjimai ir palydovo matavimai prieštarauja vieni kitiems.  

 

Tai, kad virš Europos nėra CO2 karštųjų taškų, rodo, kad Komisijai nereikia spręsti šios 

problemos. Vienintelė galima su CO2 susijusio didelio įvykio grėsmė – ugnikalnio 

išsiveržimas. 

 

Natūraliai didelė CO2 koncentracija virš natūralių atogrąžų miškų kelia įdomią dilemą tiems, 

kurie nori vieno, tačiau nenori kito. Netampa lengviau, kai suvokiama, kad atogrąžų miškai 

taip pat išskiria metaną ir vandens garus.  

 

Nuo to laiko, kai 2009 m. pranešėjas pateko į Parlamentą, AGRI ir ENVI komitetų nariams 

tapo madinga į savo kalbas įterpti frazę „kova su klimato kaita“. Ji skamba patikimai ir 

nekaltai. Ji pagrįsta praėjusio amžiaus 9-ąjame dešimtmetyje paskelbtomis prognozėmis dėl 

sparčiai kylančios pasaulio temperatūros ir jūros lygio, kurios galiausiai neišsipildė. Komisija 

klausėsi šių kalbų, o ne stebėjo realybę. Atėjo laikas, kai kas nors turi pasakyti „Karalius 

nedėvi neregimo kostiumo, jis – nuogas!“. Pranešėjas savo kolegoms suteikia šią galimybę. 

 
Kai kurie EP nariai išrinkti tik dėl savo antipatijos CO2. Jie nepakeis savo požiūrio. 

 

Vis dėlto pranešėjas primygtinai ragina savo kolegas apsvarstyti tai, kad „klimato srities“ 

precedentas programoje LIFE atvers duris „klimato sričiai“ žemės ūkyje, kuriame 40 proc. 

būsimo biudžeto numatyta skirti kovai su CO2 – vienu iš geriausių žemės ūkio draugų, 

 

Pranešėjas iš dalies pakeitė pasiūlymą ir panaikino visas „švarios energijos“ nuorodas, nes tai 

reiškia „anglies dioksido neturinčią“ energiją, taip pat „klimato kaitos švelninimo“ nuorodas, 

tačiau į pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto tekstą įtraukė terminą 
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„prisitaikymas prie klimato kaitos“. Skirtumas yra didelis. Turime pasirengti kitam „Maunder 

Minimum“ arba nedideliam ledynmečiui, kuris gali trukti 200–300 metų. Kai kurie Saulės 

fizikai mano, kad šis ciklas jau prasidėjo.  

 

PAKEITIMAI 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 

maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) kad būtų pasiekti Sąjungos tikslai ir 

siekiniai, nustatyti aplinkos, klimato ir 

susijusiais švarios energijos srities teisės 

aktais, politika, planais ir tarptautiniais 

įsipareigojimais, Programa turėtų būti 

padedama pereiti prie švarios, žiedinės, 

energiją efektyviai vartojančios, mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ir 

klimato kaitos poveikiui atsparios 
ekonomikos, aplinkos kokybės apsaugos 

bei gerinimo ir biologinės įvairovės 

nykimo sustabdymo bei jos didinimo, 

imantis tiesioginių intervencinių priemonių 

arba remiant tų tikslų integravimą į kitų 

sričių politiką; 

(3) kad būtų pasiekti Sąjungos tikslai ir 

siekiniai, nustatyti aplinkos, klimato ir 

susijusiais švarios energijos srities teisės 

aktais, politika, planais ir tarptautiniais 

įsipareigojimais, Programa turėtų būti 

padedama prisitaikyti prie klimato kaitos 

poveikio, pereiti prie švarios, žiedinės, 

energiją efektyviai vartojančios 

ekonomikos, aplinkos kokybės apsaugos 

bei gerinimo ir biologinės įvairovės 

nykimo sustabdymo bei jos didinimo, 

imantis tiesioginių intervencinių priemonių 

arba remiant tų tikslų integravimą į kitų 

sričių politiką; 

Or. en 

Pagrindimas 

Prisitaikymas prie klimato kaitos apima praktinius veiksmus, kuriais bus valdomos klimato 

poveikio grėsmės. Turime pasirengti kitam „Maunder Minimum“ arba nedideliam 

ledynmečiui, kuris gali trukti 200–300 metų. Kai kurie fizikai mano, kad visuotiniai pokyčiai 

jau prasidėjo. Tai reiškia, kad pirmenybė turėtų būti teikiama prisitaikymui, o ne 

pasmerktiems bandymams sušvelninti poveikį. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, 

pranešėjas į pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto tekstą įtraukė 

terminą „prisitaikymas prie klimato kaitos“. 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Programa turėtų būti prisidedama 

prie darnaus vystymosi ir padedama siekti 

Sąjungos aplinkos, klimato ir atitinkamų 

švarios energijos teisės aktų, strategijų, 

planų ir tarptautinių įsipareigojimų, visų 

pirma Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 

darbotvarkės iki 2030 m.8, Biologinės 

įvairovės konvencijos9, Paryžiaus 

susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų 

bendrąją klimato kaitos konvenciją10 

(toliau – Paryžiaus susitarimas dėl 

klimato kaitos), tikslų ir siekinių; 

(5) Programa turėtų būti prisidedama 

prie darnaus vystymosi ir padedama siekti 

Sąjungos aplinkos, prisitaikymo prie 

klimato kaitos ir kitų atitinkamų teisės 

aktų, strategijų, planų ir tarptautinių 

įsipareigojimų, visų pirma Jungtinių Tautų 

Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 

2030 m.8, Biologinės įvairovės 

konvencijos9, tikslų ir siekinių; 

__________________ __________________ 

8 Darbotvarkė iki 2030 m., JT Generalinės 

Asamblėjos rezoliucija, patvirtinta 

2015 9 25. 

8 Darbotvarkė iki 2030 m., JT Generalinės 

Asamblėjos rezoliucija, patvirtinta 

2015 9 25. 

9 93/626/EEB: 1993 m. spalio 25 d. 

Tarybos sprendimas dėl Biologinės 

įvairovės konvencijos sudarymo 

(OL L 309, 1993 12 13, p. 1). 

9 93/626/EEB: 1993 m. spalio 25 d. 

Tarybos sprendimas dėl Biologinės 

įvairovės konvencijos sudarymo 

(OL L 309, 1993 12 13, p. 1). 

10 OL L 282, 2016 10 19, p. 4. 10 OL L 282, 2016 10 19, p. 4. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant nuosekliai taikyti 1 pakeitimą ir atsižvelgiant į siūlomą programos LIFE perėjimą 

prie prisitaikymo prie klimato kaitos, tam tikros Paryžiaus susitarimo nuostatos nebėra 

aktualios naujoje programoje LIFE. Žinoma, išbraukus tarptautinių įsipareigojimų nuorodą, 

nepakeičiamas ar nesumenkinamas jų statusas. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) siekdama laikytis pagal Paryžiaus (7) Programa turėtų būti specialiai 
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susitarimą dėl klimato kaitos prisiimtų 

įsipareigojimų Sąjunga turi tapti energiją 

efektyviai vartojančia, mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ir klimato 

kaitos poveikiui atsparia visuomene. Tam 

reikia imtis specialiai sektoriams, 

labiausiai prisidedantiems prie dabartinio 

išskiriamo CO2 lygio ir taršos, skirtų 

veiksmų, kuriais būtų padedama 

įgyvendinti 2030 m. klimato ir energetikos 

politikos strategiją ir valstybių narių 

integruotus nacionalinius energetikos ir 

klimato sričių veiksmų planus, taip pat 

pasirengti Sąjungos ilgalaikei klimato ir 

energetikos strategijai, galiosiančiai iki 

amžiaus vidurio. Taip pat, siekiant mažinti 

pažeidžiamumą dėl neigiamo klimato 

kaitos poveikio, į Programą turėtų būti 

įtrauktos priemonės, kuriomis padedama 

įgyvendinti Sąjungos prisitaikymo prie 

klimato kaitos politiką; 

skirta sektoriams, labiausiai 

prisidedantiems prie dabartinio išskiriamo 

CO2 lygio ir taršos. Taip pat, siekiant 

mažinti pažeidžiamumą dėl neigiamo 

klimato kaitos poveikio, į Programą turėtų 

būti įtrauktos priemonės, kuriomis 

padedama įgyvendinti Sąjungos 

prisitaikymo prie klimato kaitos politiką 

rengiantis artėjančiam „Maunder 

Minimum“ laikotarpiui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant nuosekliai taikyti 1 pakeitimą ir atsižvelgiant į siūlomą programos LIFE perėjimą 

prie prisitaikymo prie klimato kaitos, tam tikros Paryžiaus susitarimo ir kitų ES 

įsipareigojimų nuostatos nebėra aktualios naujoje programoje LIFE. Žinoma, išbraukus 

tarptautinių įsipareigojimų nuorodą, nepakeičiamas ar nesumenkinamas jų statusas. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) perėjimas prie švarios energijos 

yra svarbus indėlis švelninant klimato 

kaitą ir juo teikiama papildomos naudos 

aplinkai. Į Programą turėtų būti 

integruoti gebėjimų stiprinimo veiksmai, 

kuriais remiamas perėjimas prie švarios 

energijos, iki 2020 m. finansuojamas 

pagal iniciatyvą „Horizontas 2020“, nes 

tų veiksmų tikslas yra ne finansuoti 

Išbraukta. 
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kompetencijos didinimą ir kurti 

inovacijas, bet palengvinti jau esamų 

technologijų, kuriomis galima padėti 

švelninti klimato kaitą, naudojimą. Šią 

gebėjimų stiprinimo veiklą įtraukus į 

Programą, atsirastų paprogramių 

sinergijos potencialas ir apskritai 

padidėtų ES finansavimo nuoseklumas. 

Todėl turėtų būti renkami ir skleidžiami 

duomenys apie LIFE projektų, įskaitant 

programą „Europos horizontas“ ir prieš 

jas buvusias programas, esamų mokslinių 

tyrimų ir inovacinių sprendimų 

naudojimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pranešėjas siūlo sujungti programas dėl „klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos“ 

ir „perėjimo prie švarios energijos“ į vieną bendrą programą „Prisitaikymas prie klimato 

kaitos“. Dėl to Komisijos pasiūlymo 8 konstatuojamoji dalis neaktuali. 

 

Pakeitimas 5 

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 

Išbraukta. 
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investicijas į švarią energiją, taip pat ir 

taikant fondo „InvestEU“ finansines 

priemones; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pranešėjas siūlo sujungti programas dėl „klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos“ 

ir „perėjimo prie švarios energijos“ į vieną bendrą programą „Prisitaikymas prie klimato 

kaitos“. Dėl to Komisijos pasiūlymo 9 konstatuojamoji dalis neaktuali. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) sinergija su programa „Europos 

horizontas“ turėtų būti užtikrinama, kad, 

vykstant programos „Europos horizontas“ 

strateginio mokslinių tyrimų ir inovacijų 

planavimo procesui būtų atpažintas ir 

nustatytas poreikis moksliniais tyrimais ir 

inovacijomis ES spręsti aplinkos, klimato 

ir energetikos uždavinius. Programa 

LIFE toliau turėtų teikti postūmį 

įgyvendinti ES aplinkos, klimato ir švarios 

energijos politiką ir teisės aktus, be kita 

ko, perimant ir taikant programos 

„Europos horizontas“ mokslinių tyrimų ir 

inovacijų rezultatus ir, kai jais galima 

padėti spręsti aplinkos, klimato arba 

perėjimo švarios energijos klausimus, 

padedant juos diegti platesniu mastu. 

Programos „Europos horizontas“ 

Europos inovacijų taryba gali remti naujų 

proveržio idėjų, galinčių atsirasti 

įgyvendinant programos LIFE projektus, 

tobulinimą ir komercializaciją; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pranešėjas siūlo sujungti programas dėl „klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos“ 
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ir „perėjimo prie švarios energijos“ į vieną bendrą programą „Prisitaikymas prie klimato 

kaitos“. Dėl to programa „Europos horizontas“ ir Komisijos 10 konstatuojamoji dalis 

neaktuali iš dalies pakeistame Komisijos pasiūlymo tekste. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Sąjungos naujausiame aplinkos 

nuostatų įgyvendinimo peržiūros 

dokumentų rinkinyje21 nurodyta, kad reikia 

didžiulės pažangos, siekiant paspartinti 

Sąjungos aplinkos acquis įgyvendinimą ir 

padidinti aplinkos ir klimato tikslų 

integravimą į kitų sričių politiką. Todėl 

Programa turėtų paskatinti reikiamą 

pažangą plėtojant, bandant ir pakartojant 

naujus metodus; remiant politikos 

plėtojimą, stebėseną ir peržiūrą; didinant 

suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą; 

telkiant investicijas iš įvairių Sąjungos 

investicinių programų arba kitų finansinių 

šaltinių, taip pat remiant veiksmus, kuriais 

siekiama įveikti įvairias pagrindinių planų, 

reikalaujamų aplinkos teisės aktais, 

veiksmingo įgyvendinimo kliūtis; 

(12) Sąjungos naujausiame aplinkos 

nuostatų įgyvendinimo peržiūros 

dokumentų rinkinyje21 nurodyta, kad reikia 

didžiulės pažangos, siekiant paspartinti 

Sąjungos aplinkos acquis įgyvendinimą ir 

padidinti aplinkos ir prisitaikymo prie 

klimato kaitos tikslų integravimą į kitų 

sričių politiką. Todėl Programa turėtų 

paskatinti reikiamą pažangą plėtojant, 

bandant ir pakartojant naujus metodus; 

remiant politikos plėtojimą, stebėseną ir 

peržiūrą; didinant suinteresuotųjų subjektų 

dalyvavimą; telkiant investicijas iš įvairių 

Sąjungos investicinių programų arba kitų 

finansinių šaltinių, taip pat remiant 

veiksmus, kuriais siekiama įveikti įvairias 

pagrindinių planų, reikalaujamų aplinkos 

teisės aktais, veiksmingo įgyvendinimo 

kliūtis; 

__________________ __________________ 

21 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui „ES aplinkos nuostatų 

įgyvendinimo peržiūra. Bendri uždaviniai 

ir kaip bendrai siekti geresnių rezultatų“ 

(COM/2017/063 final). 

21 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui „ES aplinkos nuostatų 

įgyvendinimo peržiūra. Bendri uždaviniai 

ir kaip bendrai siekti geresnių rezultatų“ 

(COM/2017/063 final). 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) savanoriška biologinės įvairovės ir 

ekosisteminių paslaugų Europos užjūrio 

teritorijų (BEST) schema skatinama 

biologinės įvairovės, įskaitant jūrų 

biologinę įvairovę, išsaugojimas ir tausus 

ekosisteminių paslaugų, įskaitant 

ekosistemomis grindžiamą požiūrį į 

prisitaikymą prie klimato kaitos poveikio ir 

klimato kaitos švelninimą, naudojimas 

Sąjungos atokiausiuose regionuose ir 

užjūrio šalyse bei teritorijose. BEST padėjo 

geriau suvokti atokiausių regionų ir užjūrio 

šalių bei teritorijų svarbą siekiant biologinę 

įvairovę išsaugoti visame pasaulyje. Savo 

2017 ir 2018 m. ministrų deklaracijose 

užsienio šalys ir teritorijos pareiškė 

esančios dėkingos už šią mažų dotacijų, 

skirtų biologinei įvairovei, schemą. 

Tinkama leisti, kad pagal Programą toliau 

būtų finansuojamos mažos dotacijos 

biologinei įvairovei ir atokiausiuose 

regionuose, ir užjūrio šalyse bei 

teritorijose; 

(15) savanoriška biologinės įvairovės ir 

ekosisteminių paslaugų Europos užjūrio 

teritorijų (BEST) schema skatinama 

biologinės įvairovės, įskaitant jūrų 

biologinę įvairovę, išsaugojimas ir tausus 

ekosisteminių paslaugų, įskaitant 

ekosistemomis grindžiamą požiūrį į 

prisitaikymą prie klimato kaitos poveikio, 

naudojimas Sąjungos atokiausiuose 

regionuose ir užjūrio šalyse bei teritorijose. 

BEST padėjo geriau suvokti atokiausių 

regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų svarbą 

siekiant biologinę įvairovę išsaugoti 

visame pasaulyje. Savo 2017 ir 2018 m. 

ministrų deklaracijose užsienio šalys ir 

teritorijos pareiškė esančios dėkingos už 

šią mažų dotacijų, skirtų biologinei 

įvairovei, schemą. Tinkama leisti, kad 

pagal Programą toliau būtų finansuojamos 

mažos dotacijos biologinei įvairovei ir 

atokiausiuose regionuose, ir užjūrio šalyse 

bei teritorijose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) siekiant geriau valdyti aplinkos, 

klimato kaitos ir atitinkamus perėjimo prie 

švarios energijos klausimus, reikia įtraukti 

pilietinę visuomenę, o tam reikia geriau 

informuoti visuomenę, įtraukti vartotojus ir 

plėsti suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 

nevyriausybines organizacijas, dalyvavimą 

vykstant konsultacijoms dėl atitinkamos 

politikos ir įgyvendinant tą politiką; 

(20) siekiant geriau valdyti aplinkos ir 

prisitaikymo prie klimato kaitos klausimus, 

reikia įtraukti pilietinę visuomenę, o tam 

reikia geriau informuoti visuomenę, 

įtraukti vartotojus ir plėsti suinteresuotųjų 

subjektų, įskaitant nevyriausybines 

organizacijas, dalyvavimą vykstant 

konsultacijoms dėl atitinkamos politikos ir 

įgyvendinant tą politiką; 

Or. en 
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Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) įgyvendinant Programą turėtų būti 

rengiami ir remiami rinkos dalyviai, 

gebantys pereiti prie švarios, žiedinės, 

energiją efektyviai vartojančios, mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ir 

klimatui atsparios ekonomikos, – tam 

reikėtų bandyti naujas verslo galimybes, 

atnaujinti profesinius įgūdžius, suteikti 

vartotojams galimybių gauti tvarius 

produktus ir paslaugas, įtraukti ir įgalinti 

įtaką darančius asmenis ir bandyti naujus 

metodus, kuriais būtų galima pritaikyti 

esamus procesus ir verslo aplinką. Siekiant 

remti platesnį tvarių sprendimų taikymą 

rinkoje, reikėtų skatinti plačiosios 

visuomenės pritarimą ir vartotojų 

įtraukimą; 

(22) įgyvendinant Programą turėtų būti 

rengiami ir remiami rinkos dalyviai, 

gebantys pereiti prie švarios, žiedinės ir 

energiją efektyviai vartojančios, prie 

klimato kaitos iššūkių pritaikytos 
ekonomikos, – tam reikėtų bandyti naujas 

verslo galimybes, atnaujinti profesinius 

įgūdžius, suteikti vartotojams galimybių 

gauti tvarius produktus ir paslaugas, 

įtraukti ir įgalinti įtaką darančius asmenis ir 

bandyti naujus metodus, kuriais būtų 

galima pritaikyti esamus procesus ir verslo 

aplinką. Siekiant remti platesnį tvarių 

sprendimų taikymą rinkoje, reikėtų skatinti 

plačiosios visuomenės pritarimą ir 

vartotojų įtraukimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 

kovoti su klimato kaita, vadovaujantis 

Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti 

Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 

darnaus vystymosi tikslus, Programa 

padės integruoti klimato srities veiksmus 

ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. 

Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria 

siekiama klimato politikos tikslų. 

Tikimasi, kad pagal šią Programą 61 

proc. viso programai skirto finansinio 

Išbraukta. 
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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 

Pagrindimas 

Išbraukiant ES įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir JT darnaus vystymosi 

tikslus nuorodą nesiekiama sumenkinti dabartinių teisės aktų ir tarptautinių susitarimų vertės. 

Tačiau, kadangi pranešėjas siūlo pakeisti programos LIFE struktūrą, naujoje struktūroje šios 

nuorodos nebeaktualios. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) įgyvendinant Programą deramą 

dėmesį reikėtų skirti atokiausių regionų 

strategijai30, atsižvelgiant į SESV 349 

straipsnį ir specifinius tų regionų poreikius 

bei pažeidžiamumą. Taip pat reikėtų 

atsižvelgti ne tik į aplinkos, klimato ir 

atitinkamą perėjimo prie švarios 

energijos, bet į kitų sričių Sąjungos 

politiką; 

(25) įgyvendinant Programą deramą 

dėmesį reikėtų skirti atokiausių regionų 

strategijai30, atsižvelgiant į SESV 349 

straipsnį ir specifinius tų regionų poreikius 

bei pažeidžiamumą. Taip pat reikėtų 

atsižvelgti ne tik į aplinkos ar prisitaikymo 

prie klimato kaitos, bet į kitų sričių 

Sąjungos politiką; 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. en 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(38) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 

padėti užtikrinti darnų vystymąsi ir 

(38) laikantis Europos Sąjungos 

sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
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pasiekti Sąjungos aplinkos, klimato ir 

atitinkamų švarios energijos teisės aktų, 

strategijų bei planų tikslus ir siekinius 

arba įvykdyti tarptautinius 

įsipareigojimus, valstybės narės negali 

deramai pasiekti, o dėl šio reglamento 

masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau 

siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 

nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 

gali patvirtinti priemones. Pagal tame 

straipsnyje nustatytą proporcingumo 

principą šiuo reglamentu neviršijama to, 

kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti; 

subsidiarumo principo ir tame straipsnyje 

nustatyto proporcingumo principo, šiuo 

reglamentu ES valstybėms narėms reikia 

suteikti pakankamai laisvės patenkinti 

vietos ar konkrečius poreikius; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama apsaugoti ES valstybių narių teises ir laisvė pačioms priimti 

sprendimus dėl nacionalinių prioritetų. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) strateginiai integruotieji projektai – 

projektai, kuriuos vykdant regioniniu, kelių 

regionų, nacionaliniu arba tarptautiniu 

mastu įgyvendinamos valstybių narių 

institucijų parengtos aplinkos arba klimato 

strategijos ar veiksmų planai, kurių 

reikalaujama pagal konkrečius Sąjungos 

aplinkos, klimato arba atitinkamus 

švarios energijos teisės aktus arba 

politikos priemones, kartu užtikrinant 

suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 

skatinant koordinavimą su bent vienu kitu 

atitinkamu Sąjungos, nacionaliniu arba 

privačiu finansavimo šaltiniu ir to šaltinio 

sutelkimą; 

2) strateginiai integruotieji projektai – 

projektai, kuriuos vykdant regioniniu, kelių 

regionų, nacionaliniu arba tarptautiniu 

mastu įgyvendinamos valstybių narių 

institucijų parengtos aplinkos arba 

prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos 

ar veiksmų planai, kartu užtikrinant 

suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 

skatinant koordinavimą su bent vienu kitu 

atitinkamu Sąjungos, nacionaliniu arba 

privačiu finansavimo šaltiniu ir to šaltinio 

sutelkimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendrasis Programos tikslas – 

padėti pereiti prie švarios, žiedinės, 

energiją efektyviai vartojančios, mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ir 

klimato kaitos poveikiui atsparios 
ekonomikos, be kita ko, pereinant prie 

švarios energijos, saugoti aplinką ir gerinti 

jos kokybę, stabdyti biologinės įvairovės 

nykimą ir ją didinti ir taip prisidėti prie 

darnaus vystymosi. 

1. Bendrasis Programos tikslas – 

padėti pereiti prie klimato kaitos. Ja taip 

pat padedama pereiti prie švarios, žiedinės 

ir energiją efektyviai vartojančios 

ekonomikos, saugoti aplinką ir gerinti jos 

kokybę, stabdyti biologinės įvairovės 

nykimą ir ją didinti ir taip prisidėti prie 

darnaus vystymosi. 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) plėtoti, demonstruoti ir skatinti 

naujoviškus būdus ir metodus Sąjungos 

aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų 

tikslams siekti, įskaitant perėjimą prie 

švarios energijos, ir padėti taikyti su gamta 

ir biologine įvairove susijusią geriausią 

patirtį; 

a) plėtoti, demonstruoti ir skatinti 

naujoviškus būdus ir metodus Sąjungos 

aplinkos ir prisitaikymo prie klimato kaitos 

politikos ir teisės aktų tikslams siekti ir 

padėti taikyti su gamta ir biologine 

įvairove susijusią geriausią patirtį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) klimato srities paprogramės: 2) prisitaikymo prie klimato kaitos 

paprogramės: 

Or. en 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) „Klimato kaitos švelninimas ir 

prisitaikymas prie jos“, 

a) „Prisitaikymas prie klimato 

kaitos“, 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant supaprastinti Programos struktūrą ir kad ji taptų prieinamesnė, šiuo pakeitimu dvi 

paprogramės sujungiamos į vieną – „Prisitaikymas prie klimato kaitos“. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) „Perėjimas prie švarios energijos“. Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant supaprastinti Programos struktūrą ir kad ji taptų prieinamesnė, šiuo pakeitimu dvi 

paprogramės sujungiamos į vieną – „Prisitaikymas prie klimato kaitos“. 
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Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) 1 950 000 000 klimato sričiai; iš 

šios sumos 

b) 1 950 000 000 prisitaikymui prie 

klimato kaitos; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas atitinka 18 ir 19 pakeitimus ir jo tikslas toks pat. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies b punkto 1 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) 950 000 000 EUR skiriama 

paprogramei „Klimato kaitos švelninimas 

ir prisitaikymas prie jos“, 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas atitinka 18 ir 19 pakeitimus ir jo tikslas toks pat. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies b punkto 2 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) 1 000 000 000 EUR – paprogramei 

„Perėjimas prie švarios energijos“. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šis pakeitimas atitinka 18 ir 19 pakeitimus ir jo tikslas toks pat. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal Programą gali būti 

finansuojama veikla, kurią Komisija 

įgyvendina remdama Sąjungos aplinkos, 

klimato arba atitinkamos švarios energijos 

teisės aktų bei politikos rengimą, 

įgyvendinimą ir integravimą, siekiant, kad 

būtų įgyvendinti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai. Tokia veikla gali apimti: 

5. Pagal Programą gali būti 

finansuojama veikla, kurią Komisija 

įgyvendina remdama Sąjungos aplinkos ir 

prisitaikymo prie klimato kaitos teisės aktų 

bei politikos rengimą ir įgyvendinimą, 

siekiant, kad būtų įgyvendinti 3 straipsnyje 

nustatyti tikslai. Tokia veikla gali apimti: 

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Dotacijomis gali būti finansuojama 

veikla, vykdoma ne Sąjungoje, jeigu 

projektu siekiama Sąjungos aplinkos ir 

klimato politikos tikslų ir ne Sąjungoje 

vykdoma veikla yra reikalinga siekiant 

užtikrinti valstybės narės teritorijose 

vykdomų intervencijų veiksmingumą. 

4. Dotacijomis gali būti finansuojama 

veikla, vykdoma ne Sąjungoje, jeigu 

projektu siekiama Sąjungos aplinkos ir 

prisitaikymo prie klimato kaitos politikos 

tikslų ir ne Sąjungoje vykdoma veikla yra 

reikalinga siekiant užtikrinti valstybės 

narės teritorijose vykdomų intervencijų 

veiksmingumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 5 dalis 
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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 taršos 

ir prisitaikymo prie klimato kaitos srityse. 

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio pirmos 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 finansuojami 

projektai turi nekelti pavojaus Programos 

aplinkos, prisitaikymo prie klimato kaitos 

politikos tikslams, ir, kai įmanoma, jais 

vietos lygmeniu turi būti skatinamas 

viešasis pirkimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tokiu pirkimu bus prisidėta prie 

tinklo „Natura 2000“, įsteigto pagal 

Direktyvos 92/43/EEB 3 straipsnį, 

vientisumo padidinimo, išsaugojimo ir 

atkūrimo, be kita ko, gerinant tinklo jungtis 

koridoriais, jungiamosiomis grandimis arba 

kitais žaliosios infrastruktūros elementais; 

a) tokiu pirkimu bus prisidėta prie 

tinklo „Natura 2000“, įsteigto pagal 

Direktyvos 92/43/EEB 3 straipsnį, 

vientisumo padidinimo, išsaugojimo ir 

atkūrimo, be kita ko, gerinant tinklo jungtis 

koridoriais, jungiamosiomis grandimis arba 

kitais atitinkamos infrastruktūros 

elementais; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 

užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 

ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 

renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 

Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 

proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai, 

kad visų atitinkamų konkrečių aplinkos ir 

klimato politikos tikslų atžvilgiu, įskaitant 

su „Natura 2000“ ir tam tikrų į atmosferą 

išmetamų teršalų, taip pat ir CO2, 

išmetamu kiekiu susijusius tikslus, būtų 

galima rinkti bendrus projekto lygmens 

produkto ir poveikio rodiklius. 

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 

užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 

ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 

renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 

Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 

proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai, 

kad visų atitinkamų konkrečių aplinkos ir 

prisitaikymo prie klimato kaitos politikos 

tikslų atžvilgiu, įskaitant su „Natura 2000“ 

ir tam tikrų į atmosferą išmetamų teršalų, 

taip pat ir amoniako, azoto dioksido ir 

sieros junginių, išmetamu kiekiu susijusius 

tikslus, būtų galima rinkti bendrus projekto 

lygmens produkto ir poveikio rodiklius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 29 

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 

4. Komisija reguliariai stebi, kaip 

įgyvendinami prisitaikymo prie klimato 

kaitos ir biologinės įvairovės tikslai, 

įskaitant išlaidų sumą, ir teikia ataskaitas. 

Prisitaikymo prie klimato kaitos politikos 

tikslai turi būti stebimi 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 prisitaikymo prie klimato 
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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. 

kaitos 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 

prisitaikymo prie klimato kaitos politikos 

ir biologinės įvairovės tikslų turėtų būti 

reguliariai pranešama vertinimuose ir 

metinėje ataskaitoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio septinta įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– „Klimato kaitos švelninimas ir 

prisitaikymas prie jos“; 

– „Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio aštunta įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– „Perėjimas prie švarios energijos“. Išbraukta. 

Or. en 

 

 

 


