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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales

Šiuo pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto Europos Komisija ketina 2013–
2020 m. laikotarpiu nustatyti septintąją aplinkosaugos veiksmų programą; pirmoji tokia 
programa priimta 1973 m. Kadangi šeštoji aplinkosaugos veiksmų programa turėjo nustoti 
galioti 2012 m. liepos mėn., Europos Parlamentas savo 2012 m. balandžio 20 d. rezoliucijoje1

paragino Europos Komisiją kuo greičiau pristatyti tolesnę programą, kad būtų sudarytos 
sąlygos eiti tvarios ateities link, užtikrintas tęstinumas ir išvengta bet kokių spragų. Savo 
rezoliucijoje Parlamentas ragino Komisiją savo būsimąjį pasiūlymą pagrįsti šiais trimis 
prioritetais: aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimu ir stiprinimu, aplinkos apsaugos 
tikslų įtraukimu į visų sektorių politiką ir tarptautiniu aplinkos apsaugos aspektu.

2012 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė savo sprendimo dėl bendrosios Sąjungos 
aplinkosaugos veiksmų programos „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ projektą.
Kaip ir pagal ankstesnes programas, remiantis pasiūlyta septintąja aplinkosaugos veiksmų 
programa siekiama sukurti visa apimančią įvairių Komisijos neseniai paskelbtų aplinkos 
apsaugos priemonių, gairių ir teisės aktų sistemą. Pagal ją siekiama, kad būtų įtraukti ir kartu 
peržiūrėti visi esami skirtingų politikos sričių 2020 m. tikslai, susiję su aplinkos apsauga. Be 
to, šiame pasiūlyme dėl aplinkosaugos veiksmų programos pristatoma ilgalaikė perspektyva ir 
pateikiama vizija 2050 m. Remiantis naująja aplinkosaugos veiksmų programa siekiama 
didinti aplinkos apsaugos politikos indėlį siekiant pereiti prie išteklių požiūriu efektyvios, 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, kurios sąlygomis būtų saugomas ir 
didinamas gamtinis kapitalas ir rūpinamasi piliečių sveikata ir gerove.

Europos Komisija projekto priede pateikia devynių prioritetinių tikslų, kuriuos turi pasiekti 
ES ir jos valstybės narės, rinkinį:
1. saugoti, tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį kapitalą;
2. pasiekti, kad Sąjungos ekonomika taptų ekologiška ir konkurencinga efektyvaus išteklių 

naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika;
3. apsaugoti Sąjungos piliečius nuo neigiamo su aplinka susijusio poveikio ir rizikos 

sveikatai bei gerovei;
4. maksimaliai padidinti Sąjungos aplinkos teisės aktų naudingumą;
5. tobulinti aplinkos politikos faktinių duomenų bazę;
6. užtikrinti investicijas į aplinkos ir klimato politiką ir teisingas kainas;
7. didinti aplinkos aspektų integraciją ir politikos nuoseklumą;
8. didinti Sąjungos miestų tvarumą;
9. didinti Sąjungos veiksmų efektyvumą sprendžiant regionines ir pasaulines aplinkos 

problemas.

Aplinkos apsaugos iššūkiai, su kuriais susiduria žemės ūkio sektorius

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: 2012 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl šeštosios 

aplinkosaugos veiksmų programos peržiūros ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos 
„Geresnė aplinkosauga geresniam gyvenimui“ prioritetų nustatymo (2011/2194(INI)).
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Žemės ūkio sektorius patiria didelį spaudimą, kadangi pasaulyje didėja maisto paklausa, 
ištekliai riboti, būtina taikyti aplinkos apsaugos priemones ir dėl klimato kaitos patiriama su 
maisto gamyba susijusių sunkumų.

Žemės ūkis labai prisideda prie taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, tačiau kartu 
su miškais turi ir didelį klimato kaitos švelninimo potencialą, nes absorbuoja ir saugo anglies 
dioksidą. Švelninant klimato kaitą ir prie jos taikantis, pvz., mažinant žemės ūkio sukeliamą 
taršą ir gerinant pasėlių atsparumą klimato kaitos poveikiui, labai svarbų vaidmenį taip pat 
gali atlikti moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Tausus išteklių naudojimas maisto gamybai bus itin svarbus atremiant esamus ir būsimus 
iššūkius, susijusius su ribotais gamtiniais ištekliais. Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
duomenimis, gyventojų skaičius pasaulyje iki 2050 m. padidės trečdaliu. Dėl to ir dėl 
pakitusių vartojimo modelių maisto paklausa padidės 70 proc. Todėl nepaprastai svarbu, kad 
Europos žemės ūkis pasiektų kuo geresnį tausumo ir veiksmingo išteklių naudojimo lygį.

Taip pat svarbu prisiminti, kad nuo 1974 m. maisto atliekų lygis pasaulyje padidėjo 50 proc. ir 
kad reikia imtis skubių veiksmų siekiant spręsti problemą dėl maisto eikvojimo maisto 
grandinėje.

Pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl BŽŪP reformos siekiama susieti 
tiesiogines išmokas ir viešųjų gėrybių užtikrinimą ir skirti Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) finansavimą agrarinės aplinkosaugos priemonėms. Taip siekiama skatinti 
aplinkai naudingą praktiką, pvz., pasėlių įvairinimą, daugiamečių ganyklų apsaugą, taip pat 
ekologiškai vertingų dirbamos žemės ir miško plotų nustatymą ir priežiūrą.

Sąjunga turi parengti visapusišką atsaką į klimato kaitą, kad išsaugotų Europos žemės ūkio 
atsparumą ir konkurencingumą ir kad jis toliau atliktų savo – aukštos kokybės maisto tiekėjo 
ir aplinkos apsaugos paslaugų teikėjo – vaidmenį bei prisidėtų prie tausaus ES kaimo vietovių 
vystymosi.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per pastaruosius dešimtmečius pavyko 
gerokai sumažinti į orą, vandenį ir 
dirvožemį išmetamų teršalų kiekį; 
pastaraisiais metais labai sumažintas ir 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

2. Per pastaruosius dešimtmečius pavyko 
sumažinti į orą, vandenį ir dirvožemį 
išmetamų teršalų kiekį; pastaraisiais metais 
labai sumažintas ir išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis. 
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dujų (ŠESD) kiekis. Modernizuoti ES 
cheminių medžiagų teisės aktai ir apribotas 
daugelio toksiškų ar pavojingų medžiagų, 
tokių kaip švinas, kadmis ir gyvsidabris, 
naudojimas produktuose, kurie naudojami 
daugelyje namų ūkių. ES piliečių 
naudojamo vandens kokybė – viena iš 
geriausių pasaulyje; daugiau nei 18 % ES 
teritorijos ir 4 % jos jūrų teritorijos 
suteiktas saugomų gamtos teritorijų 
statusas.

Modernizuoti ES cheminių medžiagų teisės 
aktai ir apribotas daugelio toksiškų ar 
pavojingų medžiagų, tokių kaip švinas, 
kadmis ir gyvsidabris, naudojimas 
produktuose, kurie naudojami daugelyje 
namų ūkių. ES piliečių naudojamo vandens 
kokybė – viena iš geriausių pasaulyje; 
daugiau nei 18 % ES teritorijos ir 4 % jos 
jūrų teritorijos suteiktas saugomų gamtos 
teritorijų statusas.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tačiau daug ES aplinkos tendencijų dar 
kelia nerimą, ypač dėl nepakankamo 
galiojančių ES aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo. Tik 17 % pagal Buveinių 
direktyvą vertinamų rūšių ir buveinių yra 
geros būklės, o dėl gamtinio kapitalo 
būklės blogėjimo ir praradimo kyla 
pavojus, kad pastangos pasiekti ES 
biologinės įvairovės ir klimato kaitos 
tikslus gali būti neveiksmingos. Dėl to 
atsiranda didelių susijusių sąnaudų, 
kurios mūsų ekonominėje ar socialinėje 
sistemoje dar tinkamai neįvertinamos.
Trisdešimt procentų ES teritorijos labai 
suskaidyta, tai turi įtakos ekosistemų 
ryšiams ir gerai būklei, taip pat jų 
gebėjimui atlikti funkcijas ir užtikrinti 
rūšims gyvybingas buveines. Nors ES 
padaryta tam tikra pažanga atsiejant 
ekonomikos augimą nuo išmetamųjų ŠESD 
kiekio, išteklių naudojimo ir poveikio 
aplinkai, ištekliai vis dar naudojami labai 
netvariai ir neveiksmingai, o atliekos vis 
dar tvarkomos netinkamai. Todėl ES 
įmonės neišnaudoja didžiulių efektyvaus 
išteklių naudojimo teikiamų galimybių 
padidinti konkurencingumą, sumažinti 
sąnaudas, padidinti produktyvumą ir 

5. Tačiau daug ES aplinkos tendencijų dar 
kelia nerimą, ypač dėl nepakankamo 
galiojančių ES aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo. Tik 17 % pagal Buveinių 
direktyvą vertinamų rūšių ir buveinių yra 
geros būklės. Trisdešimt procentų ES 
teritorijos labai suskaidyta, tai turi įtakos 
ekosistemų ryšiams ir gerai būklei, taip pat 
jų gebėjimui atlikti funkcijas ir užtikrinti 
rūšims gyvybingas buveines. Nors ES 
padaryta tam tikra pažanga atsiejant 
ekonomikos augimą nuo išmetamųjų ŠESD 
kiekio, išteklių naudojimo ir poveikio 
aplinkai, ištekliai vis dar naudojami labai 
netvariai ir neveiksmingai, o atliekos vis 
dar tvarkomos netinkamai. Todėl ES 
įmonės neišnaudoja didžiulių efektyvaus 
išteklių naudojimo teikiamų galimybių 
padidinti konkurencingumą, sumažinti 
sąnaudas, padidinti produktyvumą ir 
tiekimo saugumą. Vandens kokybė ir oro 
taršos lygiai vis dar kelia problemų 
daugelyje Europos dalių, o ES piliečiai ir 
toliau yra veikiami pavojingų medžiagų, 
kurios gali pakenkti jų sveikatai ir gerovei. 
Netvariai naudojant žemę alinami derlingi 
dirvožemiai, ir tai turi įtakos aprūpinimui 
maistu ir galimybei pasiekti biologinės 
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tiekimo saugumą. Vandens kokybė ir oro 
taršos lygiai vis dar kelia problemų 
daugelyje Europos dalių, o ES piliečiai ir 
toliau yra veikiami pavojingų medžiagų, 
kurios gali pakenkti jų sveikatai ir gerovei. 
Netvariai naudojant žemę alinami derlingi 
dirvožemiai, ir tai turi įtakos aprūpinimui 
maistu ir galimybei pasiekti biologinės 
įvairovės tikslus. Dirvožemio būklė toliau 
iš esmės nestabdomai blogėja.

įvairovės tikslus. Dirvožemio būklė toliau 
iš esmės nestabdomai blogėja.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jei norime gerai gyventi ateityje, dabar 
būtina skubiai imtis bendrų veiksmų, kurių 
tikslas – padidinti ekologinį atsparumą ir 
užtikrinti, kad aplinkos politikos nauda 
ekonomikai ir visuomenei būtų kuo 
didesnė, neperžengiant planetos ekologinių 
ribų. Ši programa atspindi ES 
įsipareigojimą keistis ir pereiti prie 
integracinės ekologiškos ekonomikos, 
kurioje užtikrinamas ekonomikos augimas 
ir plėtra, apsaugoma žmonių sveikata ir 
gerovė, suteikiamas deramas darbas, 
mažinama nelygybė ir saugomas gamtinis 
kapitalas bei į jį investuojama.

9. Jei norime gerai gyventi ateityje, dabar 
būtina skubiai imtis bendrų veiksmų, kurių 
tikslas – padidinti ekologinį atsparumą ir 
užtikrinti, kad aplinkos politikos nauda 
ekonomikai ir visuomenei būtų kuo 
didesnė, neperžengiant planetos ekologinių 
ribų. Ši programa atspindi ES, kaip bloko, 
kurio veiksmai daro poveikį visame 
pasaulyje, įsipareigojimą veikti 
tarptautiniu mastu siekiant skatinti 
perėjimą prie integracinės ekologiškos 
ekonomikos, kurios sąlygomis būtų 
užtikrintas ekonomikos augimas ir plėtra, 
apsaugota žmonių sveikata ir gerovė, taip 
pat maisto kokybė (higienos, maistinės 
vertės ir juslinių savybių požiūriais),
užtikrintas deramas darbas, mažinama 
nelygybė ir saugomas gamtinis kapitalas 
bei į jį investuojama.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Kad ši permaina būtų sėkminga, reikia 11. Kad ši permaina būtų sėkminga, reikia 
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visapusiškai integruoti aplinkos klausimus 
į kitas politikos sritis, tokias kaip 
energetika, transportas, žemės ūkis, 
žuvininkystė, ekonomika ir pramonė, 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, užimtumo 
ir socialinė politika, siekiant sukurti 
nuoseklų suderintą metodą. ES veiksmus 
taip pat turėtų papildyti aktyvesni 
pasauliniai veiksmai ir bendradarbiavimas 
su kaimyninėmis šalimis sprendžiant 
bendras problemas.

visapusiškai integruoti aplinkos klausimus 
į kitas politikos sritis, tokias kaip 
energetika, transportas, žemės ūkis, 
žuvininkystė, tarptautinė prekyba,
ekonomika ir pramonė, moksliniai tyrimai 
ir inovacijos, užimtumo ir socialinė 
politika, taip pat mokesčių politika 
(pajamos, susijusios su aplinka), siekiant 
sukurti nuoseklų suderintą metodą. ES 
veiksmus taip pat turėtų papildyti aktyvesni 
pasauliniai veiksmai ir bendradarbiavimas 
su kaimyninėmis šalimis sprendžiant 
bendras problemas.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. ES ekonominio klestėjimo ir gerovės 
pagrindas – jos gamtinis kapitalas, 
apimantis ekosistemas, kurių gėrybėmis ir 
funkcijomis naudojamės: nuo derlingo 
dirvožemio ir daugiafunkcinių miškų iki 
dirbamos žemės ir jūrų, nuo gėlo vandens 
ir švaraus oro iki žiedų apdulkinimo, 
potvynių kontrolės, klimato reguliavimo ir 
apsaugos nuo gaivalinių nelaimių. Saugoti, 
tausoti ir puoselėti gamtinį kapitalą 
siekiama daugeliu ES teisės aktų, įskaitant 
Vandens pagrindų direktyvą (VPD), Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvą (JSPD), Oro 
kokybės ir susijusias direktyvas, taip pat 
Buveinių ir Paukščių direktyvas. Teisės 
aktai, kuriais siekiama kovoti su klimato 
kaita ir spręsti cheminių medžiagų, 
pramoninių teršalų ir atliekų problemas, 
taip pat padeda sumažinti neigiamą poveikį 
biologinei įvairovei, įskaitant ekosistemas, 
rūšis ir buveines.

16. ES ekonominio klestėjimo ir gerovės 
pagrindas – jos gamtinis kapitalas, 
apimantis natūralias ir ūkinės veiklos 
ekosistemas, kurių gėrybėmis ir 
funkcijomis naudojamės: nuo derlingo 
dirvožemio ir daugiafunkcinių miškų iki 
daugiafunkcinės dirbamos žemės visuose 
regionuose ir jūrų, nuo gėlo vandens ir 
švaraus oro iki žiedų apdulkinimo, 
potvynių kontrolės, klimato reguliavimo ir 
apsaugos nuo gaivalinių nelaimių. Saugoti, 
tausoti ir puoselėti gamtinį kapitalą 
siekiama daugeliu ES teisės aktų, įskaitant 
Vandens pagrindų direktyvą (VPD), Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvą (JSPD), Oro 
kokybės ir susijusias direktyvas, taip pat 
Buveinių ir Paukščių direktyvas. Teisės 
aktai, kuriais siekiama kovoti su klimato 
kaita ir spręsti cheminių medžiagų, 
pramoninių teršalų ir atliekų problemas, 
taip pat padeda sumažinti neigiamą poveikį 
biologinei įvairovei, įskaitant ekosistemas, 
rūšis ir buveines.



PE504.216v02-00 8/26 AD\930572LT.doc

LT

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 18 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. Nors iki šiol įdėta daug pastangų, 
tikėtina, kad VPD nustatytą reikalavimą –
iki 2015 m. pasiekti „gerą ekologinę būklę“ 
– atitiks tik maždaug 53 % ES paviršinio 
vandens telkinių. Be to, kyla rizika, kad 
Jūrų strategijos pagrindų direktyvos tikslas 
– iki 2020 m. pasiekti „gerą aplinkos 
būklę“ – taip pat gali būti nepasiektas, inter 
alia, dėl nuolatinio peržvejojimo ir 
Europos jūrų taršos šiukšlėmis. Nors ES 
oro ir pramoninių išmetamųjų teršalų 
politika padėjo sumažinti daugumos formų 
taršą, ekosistemoms ir toliau kenkia 
perviršinės azoto iškritos ir ozono tarša, 
susijusi su išmetamaisiais teršalais 
transporto, intensyvios žemdirbystės ir 
elektros energijos gamybos srityse.

18. Nors iki šiol įdėta daug pastangų, 
tikėtina, kad VPD nustatytą reikalavimą –
iki 2015 m. pasiekti „gerą ekologinę būklę“ 
– atitiks tik maždaug 53 % ES paviršinio 
vandens telkinių. Be to, kyla rizika, kad 
Jūrų strategijos pagrindų direktyvos tikslas 
– iki 2020 m. pasiekti „gerą aplinkos 
būklę“ – taip pat gali būti nepasiektas, inter 
alia, dėl nuolatinio peržvejojimo ir 
Europos jūrų taršos šiukšlėmis. Nors ES 
oro ir pramoninių išmetamųjų teršalų 
politika padėjo sumažinti daugumos formų 
taršą, ekosistemoms ir toliau kenkia 
perviršinės azoto iškritos ir ozono tarša, 
susijusi su išmetamaisiais teršalais 
transporto, netausios žemdirbystės 
praktikos ir elektros energijos gamybos 
srityse.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 19 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. Taigi siekiant saugoti, tausoti ir 
puoselėti ES gamtinį kapitalą taip pat 
reikia naikinti problemų priežastis, 
pavyzdžiui, geriau integruoti gamtinio 
kapitalo tikslus į kitas politikos sritis ir 
užtikrinti politikos sričių darną bei 
papildomą naudą. Aplinkos tausojimo 
elementai, išdėstyti Komisijos reformų 
pasiūlymuose, visų pirma ES žemės ūkio, 
žuvininkystės ir sanglaudos politikos 
reformų pasiūlymuose, kurių parama 
numatyta aplinkai palankesnio ES 
biudžeto pagal 2014–2020 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) pasiūlymuose,

19. Taigi siekiant saugoti, tausoti ir 
puoselėti ES gamtinį kapitalą taip pat 
reikia naikinti problemų priežastis, 
pavyzdžiui, geriau integruoti gamtinio 
kapitalo tikslus į kitas politikos sritis ir 
užtikrinti politikos sričių darną bei 
papildomą naudą. Aplinkos tausojimo 
elementai, išdėstyti reformų pasiūlymuose, 
visų pirma ES žemės ūkio, žuvininkystės ir 
sanglaudos politikos reformų 
pasiūlymuose, remiami aplinkai 
palankesnio ES biudžeto pagal 2014–
2020 m. daugiametę finansinę programą 
(DFP) pasiūlymais, todėl pagal ją turės 
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yra skirti padėti siekti šių tikslų. 
Pavyzdžiui, vandens ekosistemoms kaimo 
vietovėse turėtų būti naudingas ūkiams 
skirtų išmokų susiejimas su atitinkamų 
VPD reikalavimų laikymusi, kaip nustatyta 
Komisijos pasiūlymuose dėl BŽŪP 
reformos. Siekiant aplinkai palankesnės 
BŽŪP taip pat bus skatinama aplinką 
tausojanti žemės ūkio veikla, tokia kaip 
pasėlių įvairinimas, daugiamečių ganyklų 
apsauga ir ekologiškai vertingų dirbamos 
žemės ir miško plotų nustatymas ir 
priežiūra.

būti numatytas biudžetas, kuris būtų 
pakankamas jiems remti. Vandens
ekosistemoms kaimo vietovėse turėtų būti 
naudingas galutinis VPD perkėlimas į 
nacionalinę teisę šią direktyvą tinkamai 
įgyvendinus visose valstybėse narėse, kaip 
nustatyta Komisijos pasiūlymuose dėl 
BŽŪP reformos. Toliau siekiant aplinkai 
palankesnės BŽŪP taip pat bus skatinama 
aplinką tausojanti žemės ūkio veikla, 
susijusi su tiesioginėmis išmokomis ir 
kaimo plėtros programomis. Esminis šio 
tausaus žemės ūkio elementas –
ūkininkavimas prisiimant atsakomybę už 
ateities kartas; taip vienu metu tausiai 
naudojami ištekliai ir užtikrinamas 
produktyvumas.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 19 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a. Ūkininkavimu Sąjungoje ne vieną 
dešimtmetį prisidedama prie buveinių ir 
įvairių kultūrinių kraštovaizdžių 
išsaugojimo. Pastaraisiais dešimtmečiais 
Europos žemės ūkio ir miškininkystės 
srityje atlikta didelių patobulinimų – tai 
pasakytina apie visus aplinkos elementus 
ir visus su žemės ūkiu susijusius taršos 
atvejus – kai kuriais atvejais veiksmingai 
organizuojant gamybą.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 22 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22. Žemės blogėjimas, fragmentacija ir 
netvarus naudojimas Europos Sąjungoje 
kelia pavojų tam tikroms pagrindinėms 

22. Žemės blogėjimas, fragmentacija ir 
netvarus naudojimas Europos Sąjungoje 
kelia pavojų tam tikroms pagrindinėms 



PE504.216v02-00 10/26 AD\930572LT.doc

LT

ekosistemų funkcijoms, biologinei 
įvairovei ir didina Europos pažeidžiamumą 
klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių 
atžvilgiu. Dėl to taip pat blogėja 
dirvožemio būklė. Vandens sukeliama 
dirvožemio erozija veikia daugiau nei 25 % 
ES teritorijos: tai kenkia dirvožemio 
funkcijoms ir turi įtakos gėlo vandens 
kokybei. Dirvožemio užterštumas ir 
sandarinimas taip pat nuolat kelia 
problemų. Manoma, kad daugiau nei pusė 
milijono vietovių visoje ES yra užterštos; 
kol nebus nustatytos ir įvertintos, jos ir 
toliau gali kelti didelę riziką aplinkai ir 
sveikatai. Kiekvienais metais daugiau nei 
1 000 km² žemės užimama būsto statybos, 
pramonės, transporto ar poilsio reikmėms. 
Šiuos ilgalaikius pokyčius sunku arba 
brangu sustabdyti, ir jie beveik visada 
susiję su kompromisais tarp įvairių 
socialinių, ekonominių ir aplinkos reikmių. 
Valstybių narių planavimo sprendimai, 
susiję su žemės naudojimu, turėtų būti 
tvaresni.

ekosistemų funkcijoms, biologinei 
įvairovei ir didina Europos pažeidžiamumą 
klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių 
atžvilgiu. Dėl to taip pat blogėja 
dirvožemio būklė. Vandens sukeliama 
dirvožemio erozija veikia daugiau nei 25 % 
ES teritorijos: tai kenkia dirvožemio 
funkcijoms ir turi įtakos gėlo vandens 
kokybei. Dirvožemio užterštumas ir 
sandarinimas taip pat nuolat kelia 
problemų. Manoma, kad daugiau nei pusė 
milijono vietovių visoje ES yra užterštos; 
kol nebus nustatytos ir įvertintos, jos ir 
toliau gali kelti didelę riziką aplinkai ir 
sveikatai. Kiekvienais metais daugiau nei 
1 000 km² žemės užimama būsto statybos, 
pramonės, transporto ar poilsio reikmėms. 
Šiuos ilgalaikius pokyčius sunku arba 
brangu sustabdyti, ir jie beveik visada 
susiję su kompromisais tarp įvairių 
socialinių, ekonominių ir aplinkos reikmių. 
Valstybių narių planavimo sprendimai, 
susiję su žemės naudojimu, turėtų būti 
tvaresni. Siekiant išspręsti didelę
dirvožemio sandarinimo problemą, turėtų 
būti reikalaujama, kad valstybės narės 
imtųsi veiksmų siekiant mažinti 
naudojamos žemės plotą ir žemės ūkio 
paskirties plotus saugoti maisto, pašarų ir 
atsinaujinančiųjų žaliavų gamybai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 22 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a. Žemės ūkis ir miškininkystė kartu 
sudaro 78 proc. Sąjungos žemės dangos. 
Todėl žemės ūkis ir miškininkystė toliau 
atlieka itin svarbų vaidmenį saugant 
gamtinius išteklius ir kultūrinius 
kraštovaizdžius – tai kitos žmonių veiklos, 
vykdomos kaimo vietovėse, prielaida. 
Miško įveisimas atlieka esminį vaidmenį 
sutvirtinant dirvožemį, taip pat 
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prisitaikant prie klimato kaitos ir ją 
švelninant, o tausus žemės ūkis gali 
prisidėti prie geresnio dirvožemio 
išsaugojimo. Kartu ypatingas dėmesys 
turėtų būti atkreiptas į integruotą ir 
naujovišką žemės ūkio praktiką, pvz., į 
tikslias technologijas ir ekologinius 
principus, ir ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas dirvožemio derlingumo 
didinimui naudojant ne chemines trąšas 
bei tausiam derliaus didinimui.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 23 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23. Siekiant sumažinti svarbiausią žmogaus 
daromą poveikį žemei, dirvožemiui ir 
kitoms ekosistemoms Europoje, reikės 
imtis veiksmų užtikrinti, kad visais 
atitinkamais lygmenimis priimant su žemės 
naudojimu susijusius sprendimus būtų 
tinkamai atsižvelgiama į poveikį aplinkai, 
taip pat į socialinį ir ekonominį poveikį. 
Aukščiausiojo lygio susitikimo Rio+20 
išvadose raginta sukurti pasaulį, kuriame 
žemė neblogėtų. ES ir valstybės narės 
turėtų apsvarstyti, kaip geriausia 
įgyvendinti tokį įsipareigojimą 
atitinkamos savo kompetencijos srityse ir 
kaip spręsti dirvožemio kokybės 
problemas taikant privalomą teisinę 
sistemą. Taip pat bus nustatyti su tvariu 
žemės naudojimu ir dirvožemiu susiję 
tikslai.

23. Siekiant sumažinti svarbiausią žmogaus 
daromą poveikį žemei, dirvožemiui ir 
kitoms ekosistemoms Europoje, reikės 
imtis veiksmų nacionaliniu lygmeniu 
siekiant užtikrinti, kad visais atitinkamais 
lygmenimis priimant su žemės naudojimu 
susijusius sprendimus būtų tinkamai 
atsižvelgiama į poveikį aplinkai, taip pat į 
socialinį ir ekonominį poveikį. 
Aukščiausiojo lygio susitikimo Rio+20 
išvadose raginta sukurti pasaulį, kuriame 
žemė neblogėtų. Toks įsipareigojimas 
galėtų būti geriausiai vykdomas valstybėse 
narėse.

Atsižvelgiant į subsidiarumo principą, 
dirvožemio kokybės problemas geriausia 
spręsti valstybių narių lygmeniu taikant 
privalomas teisines sistemas. Taip pat bus 
nustatyti su tvariu žemės naudojimu ir 
dirvožemiu susiję tikslai.
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 24 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24. Nors per pastaruosius 20 metų Europos 
Sąjungoje į aplinką išskiriama gerokai 
mažiau azoto ir fosforo, per didelis į 
aplinką patenkantis maistinių medžiagų 
kiekis ir toliau veikia oro ir vandens 
kokybę ir daro neigiamą poveikį 
ekosistemoms, o dėl to žmonėms kyla 
didelių sveikatos problemų. Visų pirma, 
siekiant užtikrinti, kad į aplinką patektų 
gerokai mažiau maistinių medžiagų, būtina 
skubiai spręsti amoniako patekimo į 
aplinką problemą, kylančią dėl 
neveiksmingo trąšų valdymo ir netinkamo 
nuotekų valymo. Taip pat reikia daugiau 
pastangų siekiant ekonomiškai 
efektyvesniu būdu ir efektyviau naudojant 
išteklius valdyti maistinių medžiagų ciklą 
ir didinti trąšų naudojimo efektyvumą. 
Siekiant spręsti šias problemas, būtina 
geriau įgyvendinti ES aplinkos teisės aktus, 
prireikus griežtinti standartus ir valdyti 
maistinių medžiagų ciklą taikant labiau 
holistinį metodą, pagal kurį būtų susietos ir 
integruotos esamos ES politikos sritys, 
turinčios įtakos sprendžiant per didelio į 
aplinką patenkančių maistinių medžiagų 
kiekio ir eutrofikacijos problemas.

24. Nors per pastaruosius 20 metų Europos 
Sąjungoje į aplinką išskiriama gerokai
mažiau azoto ir fosforo, didelis į aplinką 
patenkantis maistinių medžiagų kiekis ir 
toliau veikia oro ir vandens kokybę ir daro 
neigiamą poveikį ekosistemoms, o dėl to 
žmonėms kyla didelių sveikatos problemų. 
Visų pirma, siekiant užtikrinti, kad į 
aplinką patektų gerokai mažiau maistinių 
medžiagų, būtina spręsti amoniako 
patekimo į aplinką vykstant gamtiniams 
procesams problemą (trąšų valdymas ir 
nuotekų valymas). Taip pat reikia daugiau 
pastangų siekiant ekonomiškai 
efektyvesniu būdu ir efektyviau naudojant 
išteklius valdyti maistinių medžiagų ciklą 
ir didinti trąšų naudojimo efektyvumą bei 
kurti tvarų maistinių medžiagų ciklą tarp 
miesto ir kaimo vietovių. Siekiant spręsti 
šias problemas, būtina investuoti į 
mokslinius tyrimus, geriau įgyvendinti ES 
aplinkos teisės aktus, prireikus derinti 
standartus ir valdyti maistinių medžiagų 
ciklą taikant labiau holistinį metodą, pagal 
kurį būtų susietos ir integruotos esamos ES 
politikos sritys, pvz., strategija 
„Horizontas 2020“, turinčios įtakos 
sprendžiant per didelio į aplinką 
patenkančių maistinių medžiagų kiekio ir 
eutrofikacijos problemas.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 26 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemė Europos Sąjungoje būtų valdoma 
tvariai, dirvožemis būtų tinkamai 

e) žemė Europos Sąjungoje būtų valdoma 
tvariai, dirvožemis valstybėse narėse būtų 
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apsaugotas, o užterštos teritorijos būtų
sėkmingai atkuriamos;

tinkamai apsaugotas ir valstybės narės 
sėkmingai atkurtų užterštas teritorijas;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 26 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) būtų apsaugoti miškai ir jų užtikrinamos 
funkcijos, taip pat būtų padidintas jų 
atsparumas klimato kaitai ir gaisrams.

g) būtų apsaugoti ir tvariai 
administruojami miškai ir jų užtikrinamos 
įvairios funkcijos, taip pat būtų padidintas 
jų atsparumas klimato kaitai ir gaisrams,
nes miškai yra svarbus atsinaujinantis 
žaliavų išteklis.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 26 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) būtų išsaugotas aukštas apdulkinimo 
lygis ir imtasi priemonių siekiant saugoti 
ir puoselėti bičių sveikatą ir prireikus 
imtasi priemonių siekiant užtikrinti, kad 
naudojant augalų apsaugos produktus, 
kurie, kaip matyti atlikus mokslinį rizikos 
vertinimą, neigiamai veikia bičių 
populiacijas, kartu būtų įgyvendinamos ir 
rizikos mažinimo priemonės.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 26 punkto antros pastraipos a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) imtis tolesnių veiksmų siekiant 
apsaugoti, skatinti ir remti žemės ūkio 
sektorius, kurie, kaip įrodyta, teigiamai 
prisideda prie biologinės įvairovės ir ypač 
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prie bitininkystės sektoriaus veiklos;

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 26 dalies antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti 
dirvožemio eroziją ir padidinti dirvožemio 
organinių medžiagų kiekį, atkurti užterštas 
teritorijas ir labiau integruoti žemės 
naudojimo aspektus į koordinuotą 
sprendimų priėmimo procesą visais 
atitinkamais valdžios lygmenimis, o tas 
pastangas papildyti nustatant dirvožemio ir 
žemės, kaip ištekliaus, naudojimo tikslus ir 
žemės planavimo tikslus;

e) dėti daugiau pastangų nacionaliniu 
lygmeniu siekiant sumažinti dirvožemio 
eroziją ir padidinti dirvožemio organinių 
medžiagų kiekį – inter alia, išsaugant ir 
plečiant išbandytas ir patikrintas BŽŪP 
žemės ūkio ir aplinkos apsaugos kaimo 
plėtros srityje programas – atkurti 
užterštas teritorijas ir labiau integruoti 
žemės naudojimo aspektus į koordinuotą 
sprendimų priėmimo procesą visais 
atitinkamais valdžios lygmenimis, o tas 
pastangas papildyti nustatant dirvožemio ir 
žemės, kaip ištekliaus, naudojimo tikslus ir 
žemės planavimo tikslus; dėti daugiau 
pastangų nacionaliniu lygmeniu siekiant 
mažinti naudojamos žemės plotą ir 
išsaugoti žemės ūkio paskirties žemės 
plotus maisto, pašarų ir atsinaujinančiųjų 
žaliavų gamybai;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 26 dalies antros pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) parengti ir įgyvendinti naują ES miškų 
strategiją, kurioje sprendžiami įvairūs 
miškams keliamų reikalavimų ir jų 
teikiamos naudos klausimai ir kuria 
padedama laikytis strategiškesnio požiūrio 
į miškų apsaugą ir puoselėjimą.

Išbraukta.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 28 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28. Siekiant padidinti konkurencingumą 
augant išteklių kainoms, esant jų stygiui ir 
tiekimo apribojimams, visuose ekonomikos 
sektoriuose būtinos inovacijos, kurių 
tikslas – efektyviau naudoti išteklius. 
Pagrindinė inovacijų (įskaitant ekologines 
inovacijas) varomoji jėga – verslo 
sektorius. Tačiau pačios rinkos reikiamų 
rezultatų nepasieks. Sąjungos ir valstybių 
narių valdžios institucijos turi imtis 
veiksmų, kad sudarytų tinkamas bendrąsias 
sąlygas imtis ekologinių inovacijų ir taip 
paskatintų kurti tvarius verslo ar 
technologinius aplinkos problemų 
sprendimus.

28. Siekiant padidinti konkurencingumą 
augant išteklių kainoms, esant jų stygiui ir 
tiekimo apribojimams, visuose ekonomikos 
sektoriuose būtini moksliniai tyrimai ir
inovacijos, kurių tikslas – efektyviau 
naudoti išteklius. Būtinos naujovės žemės 
ūkio mašinų energijos suvartojimo srityje 
siekiant padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir sumažinti išmetamo CO2
kiekį, taip pat būtina skatinti ūkių 
modernizavimą siekiant taikyti 
naujoviškus metodus ir technologijas. 
Pagrindinė inovacijų (įskaitant ekologines 
inovacijas) varomoji jėga – verslo 
sektorius. Tačiau pačios rinkos reikiamų 
rezultatų nepasieks. Sąjungos ir valstybių 
narių valdžios institucijos turi imtis 
veiksmų, kad sudarytų tinkamas bendrąsias 
sąlygas imtis ekologinių inovacijų ir taip 
paskatintų kurti tvarius verslo ar 
technologinius aplinkos problemų 
sprendimus.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 30 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30. Siekiant įgyvendinti suplanuotus 
2020 m. tikslus ir iki 2050 m. sukurti 
konkurencingą mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką, būtina 
visiškai įgyvendinti ES klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį. ES šiuo 
metu sėkmingai mažina išmetamųjų ŠESD 
kiekį, kad iki 2020 m. jis būtų 20 % 
mažesnis, palyginti su 1990 m. kiekiu, 
tačiau norint pasiekti 20 % energijos 

30. Siekiant įgyvendinti suplanuotus 
2020 m. tikslus ir iki 2050 m. sukurti 
konkurencingą mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką, būtina 
visiškai įgyvendinti ES klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį.ES šiuo 
metu sėkmingai mažina išmetamųjų ŠESD 
kiekį, kad iki 2020 m. jis būtų 20 % 
mažesnis, palyginti su 1990 m. kiekiu, 
tačiau norint pasiekti 20 % energijos 
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vartojimo efektyvumo tikslą efektyvumą 
reikės didinti gerokai sparčiau. Tai taip pat 
svarbu atsižvelgiant į vis didėjančią 
energijos paklausą ir besitęsiančias 
diskusijas dėl prieštaravimų, susijusių su 
žemės naudojimu maisto reikmėms ir 
bioenergijos reikmėms. Tikimasi, kad 
naujoji Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyva bus labai naudinga šiuo atžvilgiu.

vartojimo efektyvumo tikslą efektyvumą 
reikės didinti gerokai sparčiau. Tai taip pat 
svarbu atsižvelgiant į vis didėjančią 
energijos paklausą. Tikimasi, kad naujoji 
Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 
bus labai naudinga šiuo atžvilgiu.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 32 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32. Kai pramonė įsisavins geriausius 
prieinamus gamybos būdus pagal 
Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą, 
bus sukurti geresni išteklių naudojimo 
modeliai ir sumažintas daugiau nei 50 000 
pagrindinių ES įrenginių išmetamųjų 
teršalų kiekis, todėl bus daug prisidedama 
prie pastangų skatinti inovacinių 
technologijų raidą, kurti ekologiškesnę 
ekonomiką ir ilgainiui mažinti pramonės 
išlaidas.

32. Kai pramonė įsisavins geriausius 
prieinamus gamybos būdus pagal 
Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą, 
bus sukurti geresni išteklių naudojimo 
modeliai ir sumažintas daugiau nei 50 000 
pagrindinių ES įrenginių išmetamųjų 
teršalų kiekis, todėl bus daug prisidedama 
prie pastangų skatinti inovacinių 
technologijų raidą, kurti ekologiškesnę 
ekonomiką ir ilgainiui mažinti pramonės 
išlaidas. Tuo pat metu padarius pažangą 
mokslinių tyrimų srityje ir sukūrus 
trumpąsias tiekimo grandines ir žemės 
ūkio produktų vietos rinkas gali būti 
smarkiai sumažintas CO2 kiekis, 
išmetamas vežant maisto produktus. 
Naudojant trumpus tiekimo maršrutus 
užtikrinamas šviežesnis ir sveikesnis 
maistas.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 35 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35. Siekiant nustatyti veiksmų, kuriais būtų 
ne tik įgyvendinami išmetamųjų ŠESD 

35. Siekiant nustatyti veiksmų, kuriais būtų 
ne tik įgyvendinami išmetamųjų ŠESD 
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kiekio ir energijos tikslai, bet ir tobulinami 
kiti išteklių naudojimo efektyvumo 
aspektai, pagrindą, bus nustatyti bendro 
vartojimo poveikio aplinkai mažinimo 
tikslai, visų pirma maisto, būsto ir judumo 
sektoriuose. Bendras šių sektorių poveikis 
sudaro beveik 80 % viso vartojimo 
poveikio aplinkai. Rio+20 išvadose 
pripažintas poreikis gerokai sumažinti po 
derliaus nuėmimo patiriamus ir kitus 
maisto nuostolius bei maisto atliekas visoje 
maisto tiekimo grandinėje.

kiekio ir energijos tikslai, bet ir tobulinami 
kiti išteklių naudojimo efektyvumo 
aspektai, pagrindą, bus nustatyti bendro 
vartojimo poveikio aplinkai mažinimo 
tikslai, visų pirma maisto sektoriuje –
mažinant eikvojimą – taip pat būsto ir 
judumo sektoriuose. Bendras šių sektorių 
poveikis sudaro beveik 80 % viso 
vartojimo poveikio aplinkai. Rio+20 
išvadose pripažintas poreikis gerokai
sumažinti po derliaus nuėmimo patiriamus 
ir kitus maisto nuostolius bei maisto 
atliekas visoje maisto tiekimo grandinėje. 
Tai gali būti pasiekta gerinant maisto 
vertę, taip pat naudojantis regionine 
prekyba ir gerinant logistiką, transportą, 
saugojimą ir pakavimą. Tam tikrą 
vaidmenį turi atlikti visos maisto 
grandinėje dalyvaujančios šalys, 
pirmiausia prekybininkai ir vartotojai. Tai 
taip pat apima tikslinį vartotojų švietimą 
ir informavimą.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 39 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39. Pirmenybė taip pat bus teikiama 
efektyviam išteklių naudojimui vandens 
sektoriuje, siekiant padėti užtikrinti gerą 
vandens būklę. Nors sausros ir vandens 
trūkumo problemos tampa aktualios vis 
didesnei Europos daliai, apie 20–40 % 
Europos vandens išteklių vis dar 
išeikvojama be reikalo, pavyzdžiui, dėl 
nuotėkio vandens tiekimo sistemoje. Pagal 
turimus modeliavimo rezultatus vis dar 
esama daug galimybių ES didinti vandens 
naudojimo efektyvumą. Be to, numatoma, 
kad dėl didėjančios paklausos ir klimato 
kaitos poveikio gerokai padidės apkrova 
Europos vandens ištekliams. Šiomis 
aplinkybėmis Sąjunga ir valstybės narės 
turėtų imtis veiksmų užtikrinti, kad iki 

39. Pirmenybė taip pat bus teikiama 
efektyviam išteklių naudojimui vandens 
sektoriuje, siekiant padėti užtikrinti gerą 
vandens būklę. Nors sausros ir vandens 
trūkumo problemos tampa aktualios vis 
didesnei Europos daliai, apie 20–40 % 
Europos vandens išteklių vis dar 
išeikvojama be reikalo, pavyzdžiui, dėl 
nuotėkio vandens tiekimo sistemoje. Pagal 
turimus modeliavimo rezultatus vis dar 
esama daug galimybių ES didinti vandens 
naudojimo efektyvumą. Be to, numatoma, 
kad dėl didėjančios paklausos ir klimato 
kaitos poveikio gerokai padidės apkrova 
Europos vandens ištekliams. Šiomis 
aplinkybėmis Sąjunga ir valstybės narės 
turėtų imtis veiksmų užtikrinti, kad iki 
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2020 m. vandens gavyba neviršytų turimų 
atsinaujinančiųjų vandens išteklių ribų, 
įskaitant veiksmus, kuriais siekiama didinti 
vandens naudojimo efektyvumą naudojant 
rinkos mechanizmus, tokius kaip vandens 
kainos nustatymas pagal tikrąją vandens 
vertę. Pažangą bus lengviau užtikrinti 
sparčiau vykdant demonstravimo veiklą ir 
diegiant inovacines technologijas, sistemas 
ir verslo modelius, remiantis Vandens 
srities Europos inovacijų partnerystės 
strateginiu įgyvendinimo planu.

2020 m. vandens gavyba neviršytų turimų 
atsinaujinančiųjų vandens išteklių ribų, 
įskaitant veiksmus, kuriais siekiama didinti 
vandens naudojimo efektyvumą naudojant 
rinkos mechanizmus, tokius kaip vandens 
kainos nustatymas pagal tikrąją vandens 
vertę. Pažangą bus lengviau užtikrinti 
sparčiau vykdant demonstravimo veiklą ir 
diegiant inovacines technologijas, sistemas 
ir verslo modelius, remiantis Vandens 
srities Europos inovacijų partnerystės 
strateginiu įgyvendinimo planu ir Europos 
žemės ūkio našumo ir tvarumo inovacijų 
partneryste, kuri numatyta pagal 
pasiūlymus dėl BŽŪP antrojo ramsčio 
reformos.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 41 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suteikti impulsą viešiesiems ir 
privatiesiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, būtiniems norint diegti 
inovacines technologijas, sistemas ir verslo 
modelius, kuriuos naudojant būtų sparčiau 
pereinama prie efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir sumažėtų tokio 
perėjimo išlaidos; 

c) suteikti impulsą viešiesiems ir 
privatiesiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, būtiniems norint diegti 
inovacines technologijas, sistemas ir verslo 
modelius, kuriuos naudojant būtų sparčiau 
pereinama prie efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir sumažėtų tokio 
perėjimo išlaidos ir kurie iki 2025 m. 
padėtų 50 proc. sumažinti maisto 
eikvojimą maisto grandinėje; 

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 50 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50. Klimato kaita dar paaštrins aplinkos 
problemas, nes ji sukelia ilgalaikes sausras 
ir karščio bangas, potvynius, audras ir 

50. Klimato kaita dar paaštrins aplinkos 
problemas, nes ji sukelia ilgalaikes sausras 
ir karščio bangas, potvynius, audras ir 
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miškų gaisrus, taip pat atsiranda naujų ar 
labiau užkrečiamų žmonių, gyvūnų ar 
augalų ligų. Būtina imtis tikslinių veiksmų 
užtikrinti, kad ES būtų tinkamai 
pasirengusi atlaikyti klimato kaitos poveikį 
ir pokyčius, stiprinant jos aplinkos, 
ekonominį ir socialinį atsparumą. Kadangi 
klimato kaitos poveikį patiria daugelis 
sektorių ir tas poveikis laikui bėgant didės, 
į ES politikos sritis būtina įtraukti 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir nelaimių 
rizikos valdymo klausimus.

miškų gaisrus, taip pat atsiranda naujų ar 
labiau užkrečiamų žmonių, gyvūnų ar 
augalų ligų. Būtina imtis tikslinių veiksmų 
užtikrinti, kad ES būtų tinkamai 
pasirengusi atlaikyti klimato kaitos poveikį 
ir pokyčius, stiprinant jos aplinkos, 
ekonominį ir socialinį atsparumą. Kadangi 
klimato kaitos poveikį patiria daugelis 
sektorių ir tas poveikis laikui bėgant didės, 
į ES politikos sritis būtina įtraukti 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir nelaimių 
rizikos valdymo klausimus. Tuo pat metu 
svarbu, kad kartu su veiksmingais 
prisitaikymo sprendimais labiausiai 
nukentėjusių sektorių ūkio subjektams, 
pvz., ūkininkams, būtų teikiama daugiau 
tikslios informacijos apie pavojų klimatui, 
kurį kelia netinkama praktika.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 62 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

62. Komisija ne tik padės valstybėms 
narėms geriau laikytis reikalavimų, bet ir 
toliau stengsis užtikrinti, kad teisės aktai 
atitiktų savo paskirtį ir atspindėtų 
naujausius mokslo laimėjimus. Paprastai 
pakankamai aiškūs ir tikslūs teisiniai 
įpareigojimai įtvirtinami reglamentais, 
kurie turi tiesioginį ir išmatuojamą poveikį 
ir sukelia mažiau įgyvendinimo 
nenuoseklumo problemų. Komisija 
daugiau naudosis rezultatų suvestinėmis ir 
kitomis viešai prieinamomis priemonėmis, 
skirtomis valstybių narių pažangai 
įgyvendinant konkrečius teisės aktus 
stebėti.

62. Komisija ne tik padės valstybėms 
narėms geriau laikytis reikalavimų, bet ir 
toliau stengsis užtikrinti, kad teisės aktai 
būtų proporcingi, atitiktų savo paskirtį ir 
atspindėtų naujausius mokslo laimėjimus. 
Paprastai pakankamai aiškūs ir tikslūs 
teisiniai įpareigojimai įtvirtinami 
reglamentais, kurie turi tiesioginį ir 
išmatuojamą poveikį ir sukelia mažiau 
įgyvendinimo nenuoseklumo problemų. 
Komisija daugiau naudosis komunikacija, 
rezultatų suvestinėmis ir kitomis 
priemonėmis, skirtomis valstybių narių 
pažangai įgyvendinant konkrečius teisės 
aktus viešai stebėti ir užtikrinti, kad 
visuomenė būtų informuojama apie 
teigiamas aplinkos apsaugos tendencijas.
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Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 63 priedo 2 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) būtų rengiamos įvairių aplinkos 
apsaugos ir gamtos išsaugojimo srities 
veikėjų bendradarbiavimo strategijos ir 
aktyviau komunikuojama išbandytos ir 
patikrintos praktikos klausimais;

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 63 dalies 2 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) būtų atliekami reguliarūs galiojančios 
teisės vertinimai siekiant užtikrinti, kad 
aplinkos apsaugos teisės aktų priemonės 
būtų proporcingos, įgyvendinamos ir 
tinkamai nukreiptos.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 71 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) būtų pranešama ir platinama 
informacija apie teigiamus aplinkos 
apsaugos pokyčius ir tendencijas.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 75 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75. Privatųjį sektorių taip pat reikėtų 75. Privatųjį sektorių taip pat reikėtų 
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skatinti pasinaudoti galimybėmis, kurių 
atsiranda pagal naują ES finansinę 
programą, kad jis galėtų aktyviau prisidėti 
siekiant aplinkos ir klimato tikslų, visų 
pirma susijusių su ekologinių inovacijų 
veikla ir naujų technologijų diegimu, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ. 
Įgyvendinant Europos inovacijų 
partnerystes, pavyzdžiui, Vandens srities 
Europos inovacijų partnerystę, reikėtų 
skatinti viešojo ir privačiojo sektorių 
iniciatyvas ekologinių inovacijų srityje. 
Pagal naują inovacinių finansinių 
priemonių sistemą turėtų būti sudarytos 
geresnės sąlygos privačiajam sektoriui 
gauti finansavimą aplinkos srities 
investicijoms, visų pirma biologinės 
įvairovės ir klimato kaitos srityse. Europos 
įmones reikėtų toliau skatinti aplinkos 
informaciją savo finansinėse ataskaitose 
atskleisti plačiau, nei reikalaujama pagal 
esamus ES teisės aktus.

skatinti pasinaudoti galimybėmis, kurių 
atsiranda pagal naują ES finansinę 
programą, kad jis galėtų aktyviau prisidėti 
siekiant aplinkos ir klimato tikslų, visų 
pirma susijusių su ekologinių inovacijų 
veikla ir naujų technologijų diegimu, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ. 
Įgyvendinant Europos inovacijų 
partnerystes, pavyzdžiui, Vandens srities 
Europos inovacijų partnerystę, reikėtų 
skatinti viešojo ir privačiojo sektorių 
iniciatyvas ekologinių inovacijų srityje ir 
Europos žemės ūkio našumo ir tvarumo 
inovacijų partneryste, kuri numatyta 
pasiūlymuose dėl BŽŪP reformos. Pagal 
naują inovacinių finansinių priemonių 
sistemą turėtų būti sudarytos geresnės 
sąlygos privačiajam sektoriui gauti 
finansavimą aplinkos srities investicijoms, 
visų pirma biologinės įvairovės, klimato 
kaitos ir dirvožemio apsaugos srityse. 
Europos įmones reikėtų toliau skatinti 
aplinkos informaciją savo finansinėse 
ataskaitose atskleisti plačiau, nei 
reikalaujama pagal esamus ES teisės aktus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 82 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas, daugiau naudoti 
rinkos priemones, įskaitant apmokestinimą, 
kainų ir mokesčių nustatymą, ir plėsti 
ekologiškų prekių ir paslaugų rinkas, 
tinkamai atsižvelgiant į bet kokį neigiamą 
socialinį poveikį;

a) geriau susieti žemės ūkio subsidijas ir 
viešųjų gėrybių tiekimą, daugiau naudoti 
rinkos priemones, įskaitant apmokestinimą, 
kainų ir mokesčių nustatymą, ir plėsti 
ekologiškų prekių ir paslaugų rinkas, 
tinkamai atsižvelgiant į bet kokį neigiamą 
socialinį poveikį;

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 82 dalies antros pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) iki 2014 m. parengti ir taikyti su aplinka 
susijusių ES biudžeto išlaidų stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo sistemą, visų pirma 
klimato kaitos ir biologinės įvairovės 
srityse;

e) iki 2014 m. parengti ir taikyti su aplinka 
susijusių ES biudžeto išlaidų vertinimo,
stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemą, visų 
pirma klimato kaitos ir biologinės įvairovės 
srityse;

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 83 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83. Nors integruoti aplinkos apsaugos 
klausimus į kitas ES politikos ir veiklos 
sritis Sutartyje reikalaujama nuo 1997 m., 
bendra dabartinė Europos aplinkos būklė 
rodo, kad iki šios padaryta pažanga (nors 
kai kuriose srityse pagirtina) nepakankama, 
kad būtų galima pakeisti visas neigiamas 
tendencijas. Daugeliui iš prioritetinių šios 
programos tikslų pasiekti reikės dar 
veiksmingiau integruoti aplinkos ir klimato 
klausimus į kitas politikos sritis, taip pat 
taikyti nuoseklesnius suderintus politikos 
metodus, teikiančius įvairialypę naudą. Tai 
turėtų padėti užtikrinti, kad sudėtingi 
kompromisai būtų sprendžiami kuo 
anksčiau, o ne įgyvendinimo etape, ir kad 
būtų galima veiksmingiau mažinti 
neišvengiamą poveikį. Strateginio aplinkos 
vertinimo direktyva ir Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyva, jei taikomos teisingai, 
yra veiksmingos priemonės užtikrinti, kad į 
planus, programas ir projektus būtų 
įtraukiami aplinkos apsaugos reikalavimai. 
Vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms, kurios paprastai atsako už 
sprendimus dėl žemės ir jūrų teritorijų 
naudojimo, tenka labai svarbus vaidmuo 
vertinant poveikį aplinkai ir saugant, 
tausojant ir puoselėjant gamtinį kapitalą, 
taip pat siekiant užtikrinti didesnį 
atsparumą klimato kaitos poveikiui ir 

83. Nors integruoti aplinkos apsaugos 
klausimus į kitas ES politikos ir veiklos 
sritis Sutartyje reikalaujama nuo 1997 m., 
bendra dabartinė Europos aplinkos būklė 
rodo, kad iki šios padaryta pažanga (nors 
kai kuriose srityse pagirtina) nepakankama, 
kad būtų galima pakeisti visas neigiamas 
tendencijas. Daugeliui iš prioritetinių šios 
programos tikslų pasiekti reikės dar 
veiksmingiau integruoti aplinkos ir klimato 
klausimus į kitas politikos sritis, taip pat 
taikyti nuoseklesnius suderintus 
sisteminius politikos metodus, teikiančius 
įvairialypę naudą. Tai turėtų padėti 
užtikrinti, kad sudėtingi kompromisai būtų 
sprendžiami kuo anksčiau, o ne 
įgyvendinimo etape, ir kad būtų galima 
veiksmingiau mažinti neišvengiamą 
poveikį. Strateginio aplinkos vertinimo 
direktyva ir Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyva, jei taikomos teisingai, yra 
veiksmingos priemonės užtikrinti, kad į 
planus, programas ir projektus būtų 
įtraukiami aplinkos apsaugos reikalavimai. 
Vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms, kurios paprastai atsako už 
sprendimus dėl žemės ir jūrų teritorijų 
naudojimo, tenka labai svarbus vaidmuo 
vertinant poveikį aplinkai ir saugant, 
tausojant ir puoselėjant gamtinį kapitalą, 
taip pat siekiant užtikrinti didesnį 
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gaivalinėms nelaimėms. atsparumą klimato kaitos poveikiui ir 
gaivalinėms nelaimėms.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 85 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85. Šioje programoje numatyti tam tikri 
prioritetiniai integracijos skatinimo tikslai. 
Į savo pasiūlymus dėl BŽŪP, BŽP, 
transeuropinių tinklų (TEN) ir sanglaudos 
politikos reformų Komisija įtraukė 
priemones, kuriomis siekiama toliau remti 
aplinkos aspektų integraciją ir aplinkos 
tvarumą. Kad ši programa būtų sėkminga, 
veikla šiose politikos srityse ir toliau turėtų 
padėti pasiekti su aplinka susijusius tikslus 
ir uždavinius. Panašiai pastangos, kurių 
pirminė paskirtis – gerinti aplinką, turėtų 
būti planuojamos taip, kad teiktų naudą ir 
kitoms politikos sritims, kai tai įmanoma. 
Pavyzdžiui, pastangos atkurti ekosistemas 
gali būti nukreiptos į naudos buveinėms ir 
rūšims siekimą ir anglies dioksido 
sekvestraciją, tačiau kartu jomis gali būti 
geriau užtikrinamos ekosistemų funkcijos, 
būtinos daugeliui ekonomikos sektorių, 
kaip antai apdulkinimas ar vandens 
valymas žemės ūkyje, taip pat darbo vietų 
kūrimas.

85. Šioje programoje numatyti tam tikri 
prioritetiniai tolesnio integracijos 
skatinimo tikslai. Į savo pasiūlymus dėl 
BŽŪP, BŽP, transeuropinių tinklų (TEN) ir 
sanglaudos politikos reformų Komisija 
įtraukė priemones, kuriomis siekiama 
toliau remti aplinkos aspektų integraciją ir 
aplinkos tvarumą. Kad ši programa būtų 
sėkminga, veikla šiose politikos srityse 
turėtų dar labiau padėti pasiekti su aplinka 
susijusius tikslus ir uždavinius. Panašiai 
pastangos, kurių pirminė paskirtis – gerinti 
aplinką, turėtų būti planuojamos taip, kad 
teiktų naudą ir kitoms politikos sritims, kai 
tai įmanoma. Pavyzdžiui, pastangos atkurti 
ekosistemas gali būti nukreiptos į naudos 
buveinėms ir rūšims siekimą ir anglies 
dioksido sekvestraciją, tačiau kartu jomis 
gali būti geriau užtikrinamos ekosistemų 
funkcijos, būtinos daugeliui ekonomikos 
sektorių, kaip antai apdulkinimas ar 
vandens valymas žemės ūkyje, taip pat 
darbo vietų kūrimas.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 86 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įtraukti su aplinka ir klimatu susijusias 
sąlygas ir paskatas į ES ir valstybių narių 
politikos iniciatyvas, įskaitant esamos 
politikos peržiūras ir reformas, taip pat 

a) dar labiau įtraukti su aplinka ir klimatu 
susijusias sąlygas ir paskatas į ES ir 
valstybių narių politikos iniciatyvas, 
įskaitant esamos politikos peržiūras ir 



PE504.216v02-00 24/26 AD\930572LT.doc

LT

naujas iniciatyvas; reformas, taip pat naujas iniciatyvas;

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 87 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

87. ES teritorija tankiai apgyvendinta ir 
tikėtina, kad 2020 m. 80 % ES gyventojų 
gyvens miestuose arba priemiesčiuose. 
Miesto aplinkos būklė darys tiesioginę 
įtaką gyvenimo kokybei. Miestų poveikis 
aplinkai taip pat peržengia fizines miestų 
ribas, nes galimybės patenkinti miesto 
gyventojų maisto, energijos, vietos, išteklių 
ir atliekų tvarkymo poreikius labai 
priklauso nuo priemiesčių ir kaimo 
regionų.

87. ES teritorija tankiai apgyvendinta ir 
tikėtina, kad 2020 m. 80 % ES gyventojų 
gyvens miestuose arba priemiesčiuose. 
Miesto aplinkos būklė darys tiesioginę 
įtaką gyvenimo kokybei. Miestų poveikis 
aplinkai taip pat peržengia fizines miestų 
ribas, nes galimybės patenkinti miesto 
gyventojų maisto, energijos, vietos, išteklių 
ir atliekų tvarkymo poreikius labai 
priklauso nuo priemiesčių ir kaimo 
regionų. Todėl ypatingas dėmesys turėtų 
būti skirtas kaimo vietovių skatinimui ir 
naujų darbo vietų kaimo sektoriuje 
kūrimui.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo 89 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89a. Sąjungos apsirūpinimo maistu 
politika turėtų būti pagrįsta tvariu žemės 
ūkiu ir sąžininga prekyba. Dėl klimato 
kaitos atsiranda spaudimas naudoti 
gamtinius išteklius, ypač todėl, kad 
pakankamu kiekiu maisto būtina 
aprūpinti vis daugiau pasaulio gyventojų, 
kurių vartojimo įpročiai pakitę. Baltymų 
importas iš trečiųjų šalių, kur aplinkos 
apsaugos standartai nepakankamai 
aukšti, galėtų būti sumažintas skatinant 
auginti baltyminguosius augalus 
Sąjungoje. Be to, Sąjunga dvišaliu ir 
daugiašaliu pagrindu įsipareigojusi 
reikalauti, kad susijusiuose regionuose, 
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kuriuose kyla rizika, būtų imamasi 
tinkamų aplinkos apsaugos 
reglamentavimo priemonių.
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