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Pakeitimas 76
Anna Rosbach

Teisėkūros rezoliucijos projektas
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 19 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją „Kaip 
išvengti maisto švaistymo: ES maisto 
grandinės veiksmingumo gerinimo 
strategijos“1(2011/2175(INI),
__________________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Pakeitimas 77
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
Antraštinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS

dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos 
veiksmų programos iki 2020 m.

dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos 
veiksmų programos iki 2020 m.

„Gyventi gerai pagal mūsų planetos 
išgales“

„Gyventi gerai mūsų planetoje“

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. it

Pagrindimas

Komisijos programos pavadinimas šiek tiek skamba kaip mokslinė fantastika, nors tikroji 
programos paskirtis –  realus žemiškų problemų sprendimas.
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Pakeitimas 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) veiksmingai įgyvendinama dabartinė 
ir būsima aplinkosaugos politika yra itin 
svarbi užtikrinant aukštą užimtumo lygį, 
ekonomikos konkurencingumą, socialinį 
stabilumą ir įvairią bei sveiką aplinką;

Or. en

Pagrindimas

Kaip pabrėžiama įvairiose šio dokumento dalyse, aplinkosaugos politika yra itin svarbi 
užtikrinant, kad ateities ES būtų stabili visuomenė, konkurencinga ekonomika, sukurianti  
aukštą užimtumo lygį, ir įvairi bei sveika aplinka. Šiame pakeitime apibendrinami ir aiškiau 
išdėstomi minėti aplinkosaugos politikos privalumai.

Pakeitimas 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) labai svarbu, kad 2020 m. Sąjungos 
prioritetiniai tikslai būtų nustatyti 
atsižvelgiant į ilgalaikę viziją iki 2050 m.
Naujoji programa turėtų būti grindžiama 
strategijos „Europa 2020“4 politikos 
iniciatyvomis, įskaitant ES klimato kaitos 
ir energetikos dokumentų rinkinį5,
Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planą6, ES biologinės 
įvairovės strategiją iki 2020 m.7, 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos
planą8 ir pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų 
sąjunga“9;

(7) labai svarbu, kad 2020 m. Sąjungos 
prioritetiniai tikslai būtų nustatyti 
atsižvelgiant į ilgalaikę viziją iki 2050 m.
Naujoji programa turėtų būti grindžiama
jau priimtomis strategijos „Europa 2020“4

politikos iniciatyvomis, įskaitant ES 
klimato kaitos ir energetikos dokumentų 
rinkinį5, ES biologinės įvairovės strategiją 
iki 2020 m.6, Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą7, pavyzdinę 
iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“8, taip pat 
Europos Komisijos pasiūlymą dėl 2030 m. 
klimato ir energetikos politikos 
strategijos;
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Or. en

Pakeitimas 80
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) labai svarbu, kad 2020 m. Sąjungos 
prioritetiniai tikslai būtų nustatyti 
atsižvelgiant į ilgalaikę viziją iki 2050 m.
Naujoji programa turėtų būti grindžiama
strategijos „Europa 2020“ politikos 
iniciatyvomis, įskaitant ES klimato kaitos 
ir energetikos dokumentų rinkinį, 
Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planą, ES biologinės įvairovės
strategiją iki 2020 m., Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą ir pavyzdinę 
iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“;

(7) labai svarbu, kad 2020 m. Sąjungos 
prioritetiniai tikslai būtų nustatyti 
atsižvelgiant į ilgalaikę viziją iki 2050 m.
Naujoji programa turėtų būti grindžiama
politikos iniciatyvomis, kurios nebūtų 
paremtos aplinkosaugai taikomais rinkos 
sprendimais strategijoje „Europa 2020“,
pvz., ES klimato kaitos ir energetikos 
dokumentų rinkiniu, Konkurencingos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planu, 
ES biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m., Efektyvaus išteklių naudojimo 
Europos planu ir pavyzdine iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga“;

Or. pt

Pakeitimas 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) programa turėtų padėti pasiekti 
aplinkos tikslus, dėl kurių Sąjunga jau 
susitarė;

(8) programa turėtų padėti pasiekti 
aplinkos tikslus, dėl kurių Sąjunga jau 
susitarė, be to, joje turėtų būti nustatytos 
politikos sritys, kuriose būtina nustatyti 
papildomus tikslus;

Or. en
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Pakeitimas 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sąjunga susitarė iki 2020 m. ES 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekį sumažinti bent 20 % 
(30 %, jeigu kitos išsivysčiusios šalys 
prisiims panašius išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimus ir jei 
besivystančios šalys tinkamai prisidės 
pagal savo įsipareigojimus ir atitinkamus 
pajėgumus); užtikrinti, kad iki 2020 m. 
20 % suvartojamos energijos sudarytų 
atsinaujinančių išteklių energija; ir 20 % 
sumažinti pirminės energijos suvartojimą, 
palyginti su prognozuojamais lygiais, 
didinant energijos vartojimo efektyvumą10;

(9) Sąjunga susitarė iki 2020 m. ES 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekį sumažinti bent 20 % 
(30 %, jeigu kitos išsivysčiusios šalys 
prisiims panašius išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimus ir jei 
besivystančios šalys tinkamai prisidės 
pagal savo įsipareigojimus ir atitinkamus 
pajėgumus); užtikrinti, kad iki 2020 m. 
20 % suvartojamos energijos sudarytų 
atsinaujinančių išteklių energija; ir 20 % 
sumažinti pirminės energijos suvartojimą, 
palyginti su prognozuojamais lygiais, 
didinant energijos vartojimo efektyvumą10. 
Šie įsipareigojimai turėtų būti toliau 
įgyvendinami pagal galiojančią klimato ir 
energetikos politikos sistemą, kurioje 
numatyti 2030 m. privalomi tiksliniai 
rodikliai, siekiant užtikrinti ekonomiškai 
efektyvų ilgalaikių klimato politikos tikslų 
įgyvendinimą;

Or. de

Pakeitimas 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga susitarė iki 2020 m. ES 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir 
ekosistemų funkcijų blogėjimą ir jas kuo 
labiau atkurti, kartu intensyvinant ES 

(10) Sąjunga susitarė iki 2020 m. ES 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir 
ekosistemų funkcijų blogėjimą ir jas kuo 
labiau atkurti, kartu intensyvinant ES 
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veiksmus, kad būtų užkirstas kelias 
visuotiniam biologinės įvairovės 
nykimui11;

veiksmus, kad būtų užkirstas kelias 
visuotiniam biologinės įvairovės 
nykimui11, taip pat sutarė dėl ilgalaikės 
vizijos – iki 2050 m. turi būti saugoma, 
vertinama ir deramai atkuriama Europos 
Sąjungos biologinė įvairovė ir jos 
vykdomos funkcijos ekosistemose (jos 
gamtinis kapitalas), nes biologinė įvairovė 
vertinga savaime, be to, ji ir jos funkcijos 
turi esminį poveikį žmonių ir ekonominei 
gerovei;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Komisijos komunikatą (COM(2011) 244), 2010 m. gegužės 25 bei 26 d. ir 
2011 m. birželio 23 d. Tarybos išvadas, taip pat į Europos Parlamento poziciją, patvirtintą jo 
plenarinio posėdžio metu EP pranešime „Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir 
gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“.

Pakeitimas 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) veiksmų prioritetiniams tikslams 
pasiekti reikėtų imtis įvairiais valdymo 
lygmenimis, laikantis subsidiarumo 
principo;

(19) veiksmų prioritetiniams tikslams 
pasiekti reikėtų imtis įvairiais valdymo 
lygmenimis, laikantis subsidiarumo 
principo ir atsižvelgiant į naujausią 
mokslinę informaciją;

Or. en

Pakeitimas 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) dirvožemiui tenka labai svarbus 
vaidmuo siekiant ES biologinės įvairovės 
tikslo. Jo nykimo priežastys ir padariniai 
yra daugiausiai vietos ir regioninio 
lygmens. Taigi derėtų laikytis 
subsidiarumo principo. Valstybės narės 
raginamos vykdyti savo prievoles 
užtikrinti dirvožemio kokybę ir išsaugoti 
dirvožemio gerą būklę. Valstybės narės, 
kurios neturi dirvožemio apsaugos teisės 
aktų, raginamos prisiimti savo 
atsakomybę;

Or. en

Pakeitimas 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti programos sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
bendradarbiauti su nevyriausybiniais 
subjektais;

(20) siekiant užtikrinti programos sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu
laikantis skaidrumo principo
bendradarbiauti su nevyriausybiniais 
subjektais;

Or. en

Pakeitimas 87
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti programos sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 

(20) siekiant užtikrinti programos sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
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bendradarbiauti su nevyriausybiniais 
subjektais;

bendradarbiauti su nevyriausybiniais 
subjektais;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pt

Pakeitimas 88
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) biologinės įvairovės nykimas ir 
ekosistemų būklės blogėjimas Sąjungoje 
turi svarbių pasekmių aplinkai ir brangiai 
kainuoja visai visuomenei, visų pirma 
ekonominės veiklos vykdytojams tuose 
sektoriuose, kurie tiesiogiai priklauso nuo 
ekosistemų funkcijų;

(21) biologinės įvairovės nykimas ir 
ekosistemų būklės blogėjimas Sąjungoje
ne tik turi svarbių pasekmių aplinkai ir 
brangiai kainuoja visai visuomenei, visų 
pirma ekonominės veiklos vykdytojams 
tuose sektoriuose, kurie tiesiogiai priklauso 
nuo ekosistemų funkcijų, bet ir turi poveikį 
ateities kartoms;

Or. en

Pakeitimas 89
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) biologinės įvairovės nykimas ir 
ekosistemų būklės blogėjimas Sąjungoje 
turi svarbių pasekmių aplinkai ir brangiai 
kainuoja visai visuomenei, visų pirma 
ekonominės veiklos vykdytojams tuose 
sektoriuose, kurie tiesiogiai priklauso nuo 
ekosistemų funkcijų;

(21) biologinės įvairovės nykimas ir 
ekosistemų būklės blogėjimas Sąjungoje 
turi svarbių pasekmių aplinkai ir brangiai 
kainuoja visai visuomenei;

Or. pt
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Pakeitimas 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjungoje dar galima labai sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir efektyviau naudoti išteklius.
Dėl to sumažės spaudimas aplinkai, 
padidės konkurencingumas, rasis naujų 
augimo šaltinių ir bus kuriama daugiau 
darbo vietų, nes padidinus efektyvumą bus 
sutaupyta lėšų, inovacijos pasieks rinką, o 
ištekliai bus geriau valdomi per visą jų 
gyvavimo ciklą;

(22) Sąjungoje dar galima labai sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir efektyviau naudoti energiją ir
išteklius. Dėl to sumažės spaudimas 
aplinkai, padidės konkurencingumas, rasis 
naujų augimo šaltinių ir bus kuriama 
daugiau darbo vietų, nes padidinus 
efektyvumą bus sutaupyta lėšų, inovacijos 
pasieks rinką, o ištekliai bus geriau 
valdomi per visą jų gyvavimo ciklą;

Or. en

Pakeitimas 91
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) jūrų aplinkos blogėjimas, įskaitant 
vandenynų rūgštėjimą, jūrų taršą 
šiukšlėmis ir vandenynų akustinę taršą, 
kelia didelį pavojų ES jūrų aplinkai; 

Or. en

Pakeitimas 92
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) su aplinka susijusios problemos ir 
poveikis aplinkai toliau kelia didelę riziką 
žmonių sveikatai ir gerovei; priemonės 
aplinkos būklei gerinti gali būti naudingos 
sprendžiant šias problemas;

(23) su aplinka susijusios problemos ir 
poveikis aplinkai vis labiau kelia didelę 
riziką žmonių sveikatai ir gerovei, o
priemonės aplinkos būklei gerinti gali būti 
naudingos sprendžiant šias problemas ir jų 
taikymas turėtų būti skatinamas visų 
sričių Europos Sąjungos politikoje;

Or. en

Pakeitimas 93
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) su aplinka susijusios problemos ir 
poveikis aplinkai toliau kelia didelę riziką 
žmonių sveikatai ir gerovei; priemonės 
aplinkos būklei gerinti gali būti naudingos 
sprendžiant šias problemas;

(23) su aplinka susijusios problemos ir 
poveikis aplinkai vis labiau kelia didelę 
riziką žmonių sveikatai ir gerovei, ypač 
tiekiamo maisto kokybės ir jo tiekimo 
saugumo srityje, o priemonės aplinkos 
būklei gerinti gali būti naudingos 
sprendžiant šias problemas;

Or. en

Pakeitimas 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Sąjungos politika klimato kaitos 
klausimu turi vadovautis išsamia 
strategija pripažįstant, kad visi 
ekonomikos sektoriai turi iki 2050 m. 
prisidėti prie kovos su klimato kaita. 
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Neskaitant veiklos sektoriuose, kuriems 
taikomas apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema, reikia papildomų 
veiksmų, kurių paskirtis – užtikrinti 
ekonomiškai efektyvų taršos, kuriai 
taikomas Sprendimas dėl pastangų 
pasidalijimo, mažinimą tokiu būdu, kad 
būtų galima skatinti investicijas į 
ekologiškas priemones ir vartotojų ir kitų 
subjektų elgesio pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 95
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) visapusiškas ir vienodas aplinkos 
acquis įgyvendinimas visoje Sąjungoje –
patikima investicija, naudinga aplinkai, 
žmonių sveikatai ir visai ekonomikai;

(24) visapusiškas ir vienodas aplinkos 
acquis įgyvendinimas visoje Sąjungoje –
patikima investicija, naudinga aplinkai, 
žmonių sveikatai, ekonomikai ir ateitiems 
kartoms;

Or. en

Pakeitimas 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) visapusiškas ir vienodas aplinkos 
acquis įgyvendinimas visoje Sąjungoje –
patikima investicija, naudinga aplinkai, 
žmonių sveikatai ir visai ekonomikai;

(24) visapusiškas ir vienodas aplinkos 
acquis įgyvendinimas visoje Sąjungoje –
Sutartyje nustatyta prievolė, taip pat
patikima investicija, naudinga aplinkai, 
žmonių sveikatai ir visai ekonomikai;

Or. en
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Pakeitimas 97
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) visapusiškas ir vienodas aplinkos 
acquis įgyvendinimas visoje Sąjungoje –
patikima investicija, naudinga aplinkai, 
žmonių sveikatai ir visai ekonomikai;

(24) visapusiškas ir vienodas aplinkos 
acquis įgyvendinimas visoje Sąjungoje –
patikima investicija, naudinga aplinkai, 
maisto tiekimo saugumui, žmonių 
sveikatai ir visai ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) būtų naudingos papildomos 
pastangos didinti žemės ūkio tvarumą; 
Daugiau dėmesio derėtų skirti dirvožemio 
kokybės didinimui naudojant sėjomainą, 
ankštinius augalus, vadinamąsias 
žaliąsias trąšas ir integruoto augalų ir 
gyvulių auginimo sistemas. Vandens 
naudojimas ir jo tarša galėtų būti 
mažinami auginant gyvulius ne 
pramoninėse, bet mišriose ir ganyklų 
sistemose. Biologinė įvairovė galėtų būti 
skatinama vykdant ne tokį intensyvų 
ūkininkavimą;

Or. en

Pakeitimas 99
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl sprendimo
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Sąjungos aplinkos politika ir toliau 
turėtų būti formuojama remiantis 
patikimais faktiniais duomenimis;

(25) Sąjungos aplinkos politika ir toliau 
turėtų būti formuojama remiantis 
patikimais faktiniais duomenimis, todėl 
Sąjungos biudžeto lėšos neturėtų būti 
taupomos moksliniams tyrimams skirtų 
asignavimų sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Sąjungos aplinkos politika ir toliau 
turėtų būti formuojama remiantis 
patikimais faktiniais duomenimis;

(25) Sąjungos aplinkos politika ir toliau 
turėtų būti formuojama remiantis
patikimomis žiniomis bei patikimais 
faktiniais duomenimis ir atsižvelgiant į 
naują mokslinę informaciją;

Or. en

Pakeitimas 101
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad būtų pasiekti aplinkos tikslai, 
reikėtų pakankamai investicijų;

(26) kad būtų pasiekti aplinkos tikslai, 
reikėtų pakankamai investicijų, ypač 
atliekų tvarkymo sektoriuje, naudojantis 
ES struktūrinių fondų parama pagal 
Pagrindų direktyvą dėl atliekų. Taigi ES 
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finansavimas turėtų būti prioriteto tvarka 
turėtų būti skiriamas veiklai, kuri užima 
aukštesnę poziciją atliekų hierarchijoje 
(pvz., perdirbimo įmonėms turėtų būti 
teikiama pirmenybė, palyginti su atliekų 
šalinimu);

Or. de

Pakeitimas 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad būtų pasiekti aplinkos tikslai, 
reikėtų pakankamai investicijų;

(26) kad būtų pasiekti aplinkos tikslai, 
reikėtų pakankamai investicijų, be to, 
derėtų skatinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 103
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) aplinkos aspektų integravimas būtinas, 
siekiant sumažinti spaudimą aplinkai, kurį 
kelia kitų sektorių politika ir veikla, ir 
įgyvendinti su aplinka ir klimatu susijusius 
tikslus;

(27) aplinkos aspektų integravimas į visas 
politikos sritis būtinas, siekiant sumažinti 
spaudimą aplinkai, kurį kelia kitų sektorių 
politika ir veikla, ir įgyvendinti su aplinka 
ir klimatu susijusius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl sprendimo
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) visoje ES vis dar nėra pakankamai 
užtikrinamas efektyvus ir objektyvus 
piliečių dalyvavimas sprendžiant su 
aplinka susijusius klausimus, visų pirma 
per PAV procedūras;

Or. lt

Pakeitimas 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) įgyvendinant 2012 m. Jungtinių Tautų
konferencijos tvaraus vystymosi 
klausimais (aukščiausiojo lygio susitikimo 
Rio+20) įsipareigojimus, naujoje 
bendrojoje veiksmų programoje reikėtų 
remti tarptautinius ir regioninius 
procesus, kurių tikslas – pasauliniu mastu 
pereiti prie integracinės ekologiškos 
ekonomikos, atsižvelgiant į tvaraus 
vystymosi ir skurdo mažinimo tikslus;

(30) naujoje bendrojoje veiksmų 
programoje reikėtų remti 2012 m. 
Jungtinių Tautų konferencijoje tvaraus 
vystymosi klausimais (aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20) prisiimtų 
įsipareigojimų įgyvendinimą ES ir 
tarptautiniu lygmenimis, siekiant
pasauliniu mastu pereiti prie integracinės 
ekologiškos ekonomikos, atsižvelgiant į 
tvaraus vystymosi ir skurdo mažinimo 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 106
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) vadovaujantis Komisijos 
komunikatu (COM(2012)0095) ir 
Europos Parlamento pranešimu 
(2012/2104(INI)) „ES aplinkos priemonių 
teikiamos naudos užtikrinimas: 
pasitikėjimo didinimas geriau 
informuojant ir sparčiau reaguojant“ 
daugiau dėmesio derėtų skirti ES 
aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimui;

Or. de

Pakeitimas 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) saugoti, tausoti ir puoselėti Sąjungos 
gamtinį kapitalą;

a) saugoti bei tausoti Sąjungos gamtinį 
kapitalą ir skatinti tvarų jo naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 108
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasiekti, kad Sąjungos ekonomika 
taptų ekologiška ir konkurencinga 
efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomika;

b) sukurti žiedinę mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką, kurią 
plėtojant efektyviai naudojami ištekliai ir 
atsižvelgiama į aplinką ir ekosistemas;

Or. it



PE508.007v01-00 18/69 AM\931263LT.doc

LT

Pakeitimas 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasiekti, kad Sąjungos ekonomika taptų 
ekologiška ir konkurencinga efektyvaus 
išteklių naudojimo ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomika;

b) pasiekti, kad Sąjungos ekonomika taptų 
ekologiška, novatoriška ir konkurencinga 
efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 110
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasiekti, kad Sąjungos ekonomika taptų
ekologiška ir konkurencinga efektyvaus 
išteklių naudojimo ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomika;

b) pasiekti, kad Sąjungos ekonomika taptų
aplinkai nekenkiančia ir konkurencinga 
efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomika;

Or. fr

Pakeitimas 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tobulinti aplinkos politikos faktinių 
duomenų bazę;

e) tobulinti aplinkos politikos žinių ir
faktinių duomenų bazę;
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Or. en

Pakeitimas 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti investicijas į aplinkos ir 
klimato politiką ir teisingas kainas;

f) užtikrinti investicijas į aplinkos ir 
klimato politiką;

Or. en

Pakeitimas 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti investicijas į aplinkos ir 
klimato politiką ir teisingas kainas;

f) užtikrinti viešąsias ir privačias
investicijas į aplinkos ir klimato politiką ir 
teisingas kainas;

Or. en

Pakeitimas 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) didinti aplinkos aspektų integraciją ir
politikos nuoseklumą;

g) didinti aplinkos aspektų integraciją,
politikos nuoseklumą bei piliečių 
įsitraukimą sprendžiant su aplinka 
susijusius klausimus;
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Or. lt

Pakeitimas 115
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) sukurti harmoningus ir tvarius 
gamtos ir visuomenės santykius;

Or. pt

Pakeitimas 116
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) kuo labiau padidinti sveikų maisto 
produktų tiekimą ir galimybes jų įsigyti;

Or. en

Pakeitimas 117
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programa pirmiausia grindžiama 
principu „teršėjas moka“, atsargumo 
principu ir prevenciniais veiksmais, taip 
pat principu, kad tarša turi būti mažinama 
ten, kur yra jos šaltinis.

2. Programa pirmiausia atsargumo principu 
ir prevenciniais veiksmais, taip pat 
principu, kad tarša turi būti mažinama ten, 
kur yra jos šaltinis, ekonominės 
demokratijos principus visada laikant 
svarbesniais už rinkos dėsnius.
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Or. pt

Pakeitimas 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Programa užtikrina aukšto lygio 
aplinkos apsaugą ir gyvenimo kokybę 
siekiant teisingos ir tvarios piliečių 
gerovės.

Or. en

Pakeitimas 119
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visos priemonės, veiksmai ir tikslai, 
nustatyti programoje, įgyvendinami pagal 
pažangaus reglamentavimo principus, o 
prireikus atliekamas išsamus jų poveikio 
vertinimas.

3. Visos priemonės, veiksmai ir tikslai, 
nustatyti programoje, įgyvendinami pagal 
pažangaus reglamentavimo principus,
remiantis patikimais moksliniais 
duomenimis, o prireikus atliekamas 
išsamus jų poveikio vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 120
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per pastaruosius dešimtmečius pavyko 
gerokai sumažinti į orą, vandenį ir 

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

dirvožemį išmetamų teršalų kiekį; 
pastaraisiais metais labai sumažintas ir 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekis. Šis sumažėjimas iš 
dalies yra Rytų Europoje vykusio gamyklų 
uždarymo ir gamybos mažinimo 
ekonominės krizės metu pasekmė.
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.

Or. de

Pakeitimas 121
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 punktas

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 
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.

2. Per pastaruosius dešimtmečius pavyko 
gerokai sumažinti į orą, vandenį ir 
dirvožemį išmetamų teršalų kiekį; 
pastaraisiais metais labai sumažintas ir 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
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. Tačiau vis dar yra didelių 
problemų, susijusių su jūrų tarša 
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šiukšlėmis ir jūrų aplinkos tarša.

Or. en

Pakeitimas 122
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos aplinkos politika skatinamos 
inovacijos ir investicijos į ekologiškas 
prekes ir paslaugas, dėl to kuriamos darbo 
vietos ir eksporto galimybės. Su kiekvienu 
plėtros etapu aukštų aplinkos apsaugos 
standartų taikymo teritorija plėtėsi – dabar 
jie taikomi didelėje Europos žemyno 
dalyje; be to, Sąjungos pastangomis 
pasiekta didesnių tarptautinių kovos su 
klimato kaita ir biologinės įvairovės 
nykimu įsipareigojimų ir užtikrinta, kad 
pasaulinės pastangos atsisakyti ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir degalų su 
švinu būtų sėkmingos.

3. Valstybių narių ir visos Sąjungos 
aplinkos politika skatinamos inovacijos ir 
investicijos į ekologiškas prekes ir 
paslaugas, dėl to kuriamos darbo vietos ir 
eksporto galimybės. Su kiekvienu plėtros 
etapu aukštų aplinkos apsaugos standartų 
taikymo teritorija plėtėsi – dabar jie 
taikomi didelėje Europos žemyno dalyje; 
be to, Sąjungos pastangomis pasiekta 
didesnių tarptautinių kovos su klimato 
kaita ir biologinės įvairovės nykimu 
įsipareigojimų ir užtikrinta, kad pasaulinės 
pastangos atsisakyti ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų ir degalų su švinu būtų 
sėkmingos.

Or. en

Pakeitimas 123
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didelė pažanga taip pat padaryta 
integruojant aplinkos tikslus į kitas 
Sąjungos politikos ir veiklos sritis. Pagal 
reformuotą bendrą žemės ūkio politiką 
(BŽŪP) nuo 2003 m. tiesioginės išmokos 
yra susietos su reikalavimais žemdirbiams 

4. Didelė pažanga taip pat padaryta 
integruojant aplinkos tikslus į kitas 
Sąjungos politikos ir veiklos sritis. Pagal 
reformuotą bendrą žemės ūkio politiką 
(BŽŪP) nuo 2003 m. tiesioginės išmokos 
yra susietos su reikalavimais žemdirbiams 
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išlaikyti žemę geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės ir laikytis atitinkamų 
aplinkos teisės aktų. Kova su klimato kaita 
tapo sudėtine energetikos politikos dalimi, 
taip pat daroma pažanga integruojant 
efektyvaus išteklių naudojimo, klimato 
kaitos ir energijos vartojimo efektyvumo 
klausimus į kitus pagrindinius sektorius, 
kaip antai transporto ir statybos.

išlaikyti žemę geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės ir laikytis atitinkamų 
aplinkos teisės aktų. Deja, BŽŪP 
ekologiškumo didinimo srityje pasiekimai 
vis dar menki.  Kova su klimato kaita tapo 
sudėtine energetikos politikos dalimi, taip 
pat daroma pažanga integruojant 
efektyvaus išteklių naudojimo, klimato 
kaitos ir energijos vartojimo efektyvumo 
klausimus į kitus pagrindinius sektorius, 
kaip antai transporto ir statybos.

Or. en

Pakeitimas 124
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didelė pažanga taip pat padaryta 
integruojant aplinkos tikslus į kitas 
Sąjungos politikos ir veiklos sritis. Pagal 
reformuotą bendrą žemės ūkio politiką
(BŽŪP) nuo 2003 m. tiesioginės išmokos 
yra susietos su reikalavimais žemdirbiams 
išlaikyti žemę geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės ir laikytis atitinkamų 
aplinkos teisės aktų. Kova su klimato kaita
tapo sudėtine energetikos politikos dalimi, 
taip pat daroma pažanga integruojant 
efektyvaus išteklių naudojimo, klimato 
kaitos ir energijos vartojimo efektyvumo 
klausimus į kitus pagrindinius sektorius, 
kaip antai transporto ir statybos.

4. Didelė pažanga taip pat padaryta 
integruojant aplinkos tikslus į kitas 
Sąjungos politikos ir veiklos sritis. Pagal 
reformuotą bendrą žemės ūkio politiką
(BŽŪP) nuo 2003 m. tiesioginės išmokos 
yra susietos su reikalavimais žemdirbiams 
išlaikyti žemę geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės ir laikytis atitinkamų 
aplinkos teisės aktų. Prisitaikymas prie
klimato kaitos tapo sudėtine energetikos 
politikos dalimi, taip pat daroma pažanga 
integruojant efektyvaus išteklių naudojimo, 
klimato kaitos ir energijos vartojimo 
efektyvumo klausimus į kitus pagrindinius 
sektorius, kaip antai transporto ir statybos.

Or. it

Pakeitimas 125
Richard Seeber, Peter Liese
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didelė pažanga taip pat padaryta 
integruojant aplinkos tikslus į kitas 
Sąjungos politikos ir veiklos sritis. Pagal 
reformuotą bendrą žemės ūkio politiką 
(BŽŪP) nuo 2003 m. tiesioginės išmokos 
yra susietos su reikalavimais žemdirbiams 
išlaikyti žemę geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės ir laikytis atitinkamų 
aplinkos teisės aktų. Kova su klimato kaita 
tapo sudėtine energetikos politikos dalimi, 
taip pat daroma pažanga integruojant 
efektyvaus išteklių naudojimo, klimato 
kaitos ir energijos vartojimo efektyvumo 
klausimus į kitus pagrindinius sektorius, 
kaip antai transporto ir statybos.

4. Didelė pažanga taip pat padaryta 
integruojant aplinkos tikslus į kitas 
Sąjungos politikos ir veiklos sritis. Pagal 
reformuotą bendrą žemės ūkio politiką 
(BŽŪP) nuo 2003 m. tiesioginės išmokos 
yra susietos su reikalavimais žemdirbiams 
išlaikyti žemę geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės ir laikytis atitinkamų 
aplinkos teisės aktų. Kova su klimato kaita 
tapo sudėtine energetikos politikos dalimi, 
taip pat daroma pažanga integruojant 
efektyvaus išteklių naudojimo, klimato 
kaitos ir energijos vartojimo efektyvumo 
klausimus į kitus pagrindinius sektorius, 
kaip antai transporto ir statybos. Tačiau 
ateityje daugiau dėmesio turi būti 
skiriama veiksmingesniam kompleksinės 
paramos įgyvendinimui.

Or. de

Pakeitimas 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punktas

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 

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 tikslus gali būti 
neveiksmingos. Dėl to atsiranda didelių 
susijusių sąnaudų, kurios mūsų
ekonominėje ar socialinėje sistemoje dar 



PE508.007v01-00 26/69 AM\931263LT.doc

LT

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 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.

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 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.

Or. en

Pakeitimas 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punktas

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 

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 
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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 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.

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 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
kenkia jų sveikatai ir gerovei. Netvariai 
naudojant žemę alinami derlingi 
dirvožemiai, ir tai turi įtakos pasauliniam
aprūpinimui maistu ir galimybei pasiekti 
biologinės įvairovės tikslus. Dirvožemio 
būklė toliau iš esmės nestabdomai blogėja, 
todėl derėtų numatyti bendrus šios srities 
ES teisės aktus.

Or. en
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5. Tačiau daug ES aplinkos tendencijų dar 
kelia nerimą, ypač dėl nepakankamo 
galiojančių ES aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo. Tik 17 % pagal Buveinių 

5. Tačiau daug ES aplinkos tendencijų dar 
kelia nerimą, ypač dėl nepakankamo 
galiojančių ES aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo. Tik 17 % pagal Buveinių 
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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 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.

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. Jūrų buveinėms ir rūšims vis 
dar gresia mažėjimas ir išnykimas dėl 
įvairių žmogaus sukeltų grėsmių ES 
vandenyse. 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 
įvairovės tikslus. Dirvožemio būklė toliau 
iš esmės nestabdomai blogėja.

Or. en
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Pavel Poc
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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 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.

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. Iš 395 
Europos vietinių rūšių, kurios įtrauktos į 
Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių 
apsaugos sąjungos (angl. IUCN) 
Raudonąją nykstančių rūšių knygą kaip 
sparčiai nykstančios rūšys, 110 rūšių kyla 
grėsmė dėl invazinių nevietinių rūšių 
plėtros.  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 
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.



PE508.007v01-00 30/69 AM\931263LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Pakeitimas 130
Ewald Stadler
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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 

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 (jei manyti, 
kad apskritai įmanoma skaičiais nustatyti 
gamtos vertę). Be to, vis dar nėra aišku, 
kiek klimato kaita yra sukelta žmogaus ir 
kiek klimatas kinta dėl gamtos veiksnių 
įtakos. 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 
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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 
įvairovės tikslus. Dirvožemio būklė toliau 
iš esmės nestabdomai blogėja.

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 
įvairovės tikslus. Dirvožemio būklė toliau 
iš esmės nestabdomai blogėja.

Or. de

Pakeitimas 131
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punktas

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 

5. Tačiau daug ES aplinkos ir biologinės 
įvairovės 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 
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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 
įvairovės tikslus. Dirvožemio būklė toliau 
iš esmės nestabdomai blogėja.

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 
įvairovės tikslus. Dirvožemio būklė toliau 
iš esmės nestabdomai blogėja.

Or. en

Pakeitimas 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Aplinkos kaitą ES kuo toliau tuo labiau 
lemia pasaulinio masto pokyčiai, įskaitant 
demografinius pokyčius, vartojimo ir 
prekybos tendencijas ir sparčią 
technologinę pažangą. Jie gali suteikti 
reikšmingų ekonomikos augimo ir 
socialinės gerovės galimybių, tačiau kartu 
kelia problemų ir neaiškumų ES 
ekonomikai ir visuomenei ir lemia 
aplinkos būklės blogėjimą visame 
pasaulyje.

6. Aplinkos kaitą ES kuo toliau tuo labiau 
lemia pasaulinio masto pokyčiai, įskaitant 
demografinius pokyčius, vartojimo ir 
prekybos tendencijas ir sparčią 
technologinę pažangą. Jie gali suteikti 
reikšmingų ekonomikos augimo ir 
socialinės gerovės galimybių, tačiau kartu 
kelia su aplinkos išsaugojimu susijusių
problemų ir neaiškumų ES ekonomikai ir 
visuomenei.

Or. es
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Pakeitimas 133
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Tarptautiniu ES aplinkosaugos 
politikos aspektu turėtų būti ir derybos su 
kitomis valstybių grupėmis. Dar 
neišnaudotos visos galimybės integruoti 
su aplinka susijusius tikslus į PPO 
prekybos politiką.

Or. de

Pakeitimas 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Dėl dabartinių pasaulio ekonomikoje 
vyraujančių netausios gamybos ir 
vartojimo sistemų, taip pat didėjančios 
visuotinės prekių ir paslaugų paklausos ir 
išteklių eikvojimo auga svarbiausių 
žaliavų, mineralų ir energijos kaina, dėl to 
taip pat didėja tarša ir atliekų kiekis, 
pasaulinis išmetamųjų ŠESD kiekis, 
blogėja žemės būklė, mažėja miškų ir 
nyksta biologinė įvairovė. Beveik du 
trečdaliai pasaulio ekosistemų laikomos 
nykstančiomis, taip pat yra įrodymų, kad 
planetos biologinės įvairovės, klimato 
kaitos ir azoto ciklo ribos jau peržengtos. 
Jei nebus užtikrinta didelė pažanga 
didinant išteklių naudojimo efektyvumą, 
tikėtina, kad iki 2030 m. pasaulio vandens 
ištekliai sumažės 40 %. Taip pat kyla 
rizika, kad dėl klimato kaitos šios 
problemos taps dar aštresnės, o jų 
sprendimo kaina didės. 2011 m. dėl 

7. Dėl dabartinių pasaulio ekonomikoje 
vyraujančių netausios gamybos ir 
vartojimo sistemų, taip pat didėjančios 
visuotinės prekių ir paslaugų paklausos ir 
išteklių eikvojimo auga svarbiausių 
žaliavų, mineralų ir energijos kaina, dėl to 
taip pat didėja tarša ir atliekų kiekis, 
pasaulinis išmetamųjų ŠESD kiekis, 
blogėja žemės būklė, mažėja miškų ir 
nyksta biologinė įvairovė. Beveik du 
trečdaliai pasaulio ekosistemų laikomos 
nykstančiomis, taip pat yra įrodymų, kad 
planetos biologinės įvairovės, klimato 
kaitos ir azoto ciklo ribos jau peržengtos. 
Jei nebus užtikrinta didelė pažanga 
didinant išteklių naudojimo efektyvumą, 
tikėtina, kad iki 2030 m. pasaulio vandens 
ištekliai sumažės 40 %. Taip pat kyla 
rizika, kad dėl klimato kaitos šios 
problemos taps dar aštresnės, o jų 
sprendimo kaina didės1. 2011 m. dėl 
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nelaimių, kurias iš dalies sukėlė klimato 
kaita, pasaulyje patirta daugiau nei 
300 mlrd. EUR ekonominių nuostolių. 
EBPO įspėjo, kad dėl nuolatinio gamtinio 
kapitalo eikvojimo ir nykimo galimi 
negrįžtami pokyčiai, kurie keltų pavojų du 
šimtmečius trukusiam gyvenimo lygio 
gerinimo procesui ir lemtų dideles išlaidas.

nelaimių, kurias iš dalies sukėlė klimato 
kaita, pasaulyje patirta daugiau nei 
300 mlrd. EUR ekonominių nuostolių. 
EBPO įspėjo, kad dėl nuolatinio gamtinio 
kapitalo eikvojimo ir nykimo galimi 
negrįžtami pokyčiai, kurie keltų pavojų du 
šimtmečius trukusiam gyvenimo lygio 
gerinimo procesui ir lemtų dideles išlaidas.

__________________
1 N. Sterno parengtoje klimato kaitos 
ekonomikos apžvalgoje (angl. Stern 
Review on the Economics of Climate 
Change) teigiama, kad bendra klimato 
kaitos kaina tolygi kasmetiniam 5 proc. 
pasaulinio bendro vidaus produkto (BVP) 
netekimui. Įskaitant platesnes grėsmes ir 
pasekmes šis skaičius galėtų padidėti iki 
20 proc. BVP.

Or. en

Pakeitimas 135
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 9 punktas

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 
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 saugoma biologinė 
įvairovė ir su ja susijusios funkcijos 
ekosistemose, taip pat į jas investuojama, 
nes biologinė įvairovė vertinga savaime ir 
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turi esminį poveikį žmonių ir ekonominei 
gerovei.

Or. en

Pakeitimas 136
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 9 punktas

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 
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 saugoma biologinė 
įvairovė ir jos funkcijos ekosistemose 
(gamtinis kapitalas), taip pat į jas
investuojama, nes biologinė įvairovė 
vertinga savaime ir turi esminį poveikį 
žmonių ir ekonominei gerovei.

Or. en

Pakeitimas 137
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Numatoma tokia 2050 m. vizija, kuria 
siekiama nurodyti veiksmų kryptį iki ir po 

10. Numatoma tokia 2050 m. vizija, kuria 
siekiama nurodyti veiksmų kryptį iki ir po 
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2020 m.: 2050 m. gyvensime gerai, 
paisydami planetos ekologinių ribų. Mūsų 
klestėjimo ir sveikos aplinkos pagrindas –
inovacinė žiedinė ekonomika, kurioje 
niekas nešvaistoma veltui, o gamtos 
ištekliai valdomi taip, kad didėtų mūsų 
visuomenės atsparumas. Ekonomikos 
augimas, grindžiamas mažo anglies 
dioksido kiekio technologijomis, yra
atsietas nuo išteklių naudojimo, parodant 
tvarios ekonomikos pavyzdį visam 
pasauliui.

2020 m.: 2050 m. gyvensime gerai, 
paisydami planetos ekologinių ribų. Mūsų 
klestėjimo ir sveikos aplinkos pagrindas –
inovacinė žiedinė ekonomika, kurioje 
niekas nešvaistoma veltui, o gamtos 
ištekliai valdomi taip, kad didėtų mūsų 
visuomenės atsparumas, ir kurios 
pagrindinis principas – „nieko 
nesukuriama, nieko neprarandama, 
viskas perdirbama“1. Ekonomikos 
augimas, grindžiamas mažo anglies 
dioksido kiekio technologijomis, bus kiek 
įmanoma atsietas nuo išteklių naudojimo, 
parodant tvarios ekonomikos pavyzdį 
visam pasauliui.
__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Pakeitimas 138
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Numatoma tokia 2050 m. vizija, kuria 
siekiama nurodyti veiksmų kryptį iki ir po 
2020 m.: 2050 m. gyvensime gerai, 
paisydami planetos ekologinių ribų. Mūsų
klestėjimo ir sveikos aplinkos pagrindas –
inovacinė žiedinė ekonomika, kurioje 
niekas nešvaistoma veltui, o gamtos 
ištekliai valdomi taip, kad didėtų mūsų 
visuomenės atsparumas. Ekonomikos 
augimas, grindžiamas mažo anglies 
dioksido kiekio technologijomis, yra 
atsietas nuo išteklių naudojimo, parodant 
tvarios ekonomikos pavyzdį visam 
pasauliui.

10. Numatoma tokia 2050 m. vizija, kuria 
siekiama nurodyti veiksmų kryptį iki ir po 
2020 m.: 2050 m. gyvensime gerai, 
paisydami planetos ekologinių ribų. Mūsų
gerovės ir sveikos aplinkos pagrindas –
inovacinė žiedinė ekonomika, kurioje 
niekas nešvaistoma veltui, o gamtos 
ištekliai valdomi taip, kad didėtų mūsų 
visuomenės atsparumas. Biologinė 
įvairovė ir funkcijos ekosistemoje 
saugomos, vertinamos ir deramai 
atkuriamos. Ekonomikos augimas, 
grindžiamas mažo anglies dioksido kiekio 
technologijomis, yra atsietas nuo išteklių 
naudojimo, parodant tvarios ekonomikos 
pavyzdį visam pasauliui.
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Or. en

Pakeitimas 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Numatoma tokia 2050 m. vizija, kuria 
siekiama nurodyti veiksmų kryptį iki ir po 
2020 m.: 2050 m. gyvensime gerai, 
paisydami planetos ekologinių ribų. Mūsų 
klestėjimo ir sveikos aplinkos pagrindas –
inovacinė žiedinė ekonomika, kurioje 
niekas nešvaistoma veltui, o gamtos 
ištekliai valdomi taip, kad didėtų mūsų 
visuomenės atsparumas. Ekonomikos 
augimas, grindžiamas mažo anglies 
dioksido kiekio technologijomis, yra 
atsietas nuo išteklių naudojimo, parodant 
tvarios ekonomikos pavyzdį visam 
pasauliui.

10. Numatoma tokia 2050 m. vizija, kuria 
siekiama nurodyti veiksmų kryptį iki ir po 
2020 m.: 2050 m. gyvensime gerai, 
paisydami planetos ekologinių ribų. Mūsų 
klestėjimo ir sveikos aplinkos pagrindas –
inovacinė žiedinė ekonomika, kurioje 
niekas nešvaistoma veltui, o gamtos 
ištekliai valdomi taip, kad didėtų mūsų 
visuomenės atsparumas. Ekonomikos 
augimas, grindžiamas mažo anglies 
dioksido kiekio technologijomis, yra 
atsietas nuo išteklių naudojimo, parodant 
tvarios ekonomikos pavyzdį visam 
pasauliui. Teisingumas aplinkosaugos 
srityje vykdomas tiek ES viduje, tiek už jos 
ribų. Visi turi vienodą prieigą prie 
aplinkos teikiamos naudos. Su aplinkos 
būklės blogėjimu susijusia našta 
dalijamasi sąžiningai.

Or. en

Pakeitimas 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Kad ši permaina būtų sėkminga, reikia 
visapusiškai integruoti aplinkos klausimus 
į kitas politikos sritis, tokias kaip 
energetika, transportas, žemės ūkis, 

11. Kad ši permaina būtų sėkminga, reikia 
visapusiškai integruoti aplinkos klausimus 
į kitas politikos sritis, tokias kaip 
energetika, transportas, žemės ūkis, 
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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.

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. Taip pat būtina kuo 
labiau įtraukti visuomenę į šių klausimų 
sprendimą.

Or. lt

Pakeitimas 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Kad ši permaina būtų sėkminga, reikia 
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.

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

Or. en

Pakeitimas 142
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. ES pradėjo šias permainas remdamasi 
ilgalaikėmis integruotomis strategijomis, 
kurių tikslas – sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą27, efektyviau naudoti
išteklius28 ir sparčiau pereiti prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikos29. Komisija, remdamasi iki 
šiol pasiektais laimėjimais, toliau integravo 
aplinkos klausimus ir tikslus į naujausias 
iniciatyvas, kurių imtasi kitose 
pagrindinėse politikos srityse, įskaitant
energetiką30 ir transportą31, ir siekė 
padidinti ES žemės ūkio ir kaimo plėtros, 
žuvininkystės ir sanglaudos politikos 
reformų teigiamą poveikį aplinkai.

12. ES pradėjo šias permainas remdamasi 
ilgalaikėmis integruotomis strategijomis, 
kurių tikslas – sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą, efektyviau naudoti
išteklius ir sparčiau pereiti prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikos. Komisija, remdamasi iki šiol 
pasiektais laimėjimais, toliau integravo 
aplinkos klausimus ir tikslus į naujausias 
iniciatyvas, kurių imtasi kitose 
pagrindinėse politikos srityse, įskaitant
energetiką ir transportą, ir siekė padidinti 
ES žemės ūkio ir kaimo plėtros, 
žuvininkystės ir sanglaudos politikos 
reformų teigiamą poveikį aplinkai. Tačiau 
daugiau dėmesio turi būti skiriama 
kompleksinės paramos nuostatų 
įgyvendinimui.

Or. de

Pakeitimas 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. ES prisiėmė daug tarptautiniu mastu 
sutartų aplinkosaugos įsipareigojimų, 
įskaitant įsipareigojimus, prisiimtus
Jungtinių Tautų konferencijoje tvaraus 
vystymosi klausimais (Rio+20), kur ji 
pabrėžė remianti integracinę ekologišką 
ekonomiką, kuri yra pagrindinė platesnės
tvaraus vystymosi strategijos dalis.

13. ES prisiėmė daug teisiškai privalomų 
įsipareigojimų pagal daugiašalius
aplinkosaugos susitarimus, taip pat 
politiškai privalomų aplinkosaugos
įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimus,
dėl kurių sutarta Jungtinių Tautų 
konferencijoje tvaraus vystymosi 
klausimais (Rio+20). Rio+20 išvadose 
pripažįstama, kad integracinė ekologiška 
ekonomika yra svarbi priemonė siekti
tvaraus vystymosi, ir nustatoma veiksmų 
programa, kuri apima visus tris tvaraus 
vystymosi aspektus, o daugelis šių
veiksmų nurodyti programos 
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prioritetiniuose tiksluose. Be to, jose 
sutarta išsamiai išdėstyti tvaraus 
vystymosi tikslus (TVT), stiprinti 
institucinę sistemą ir parengti tvaraus 
vystymosi finansavimo strategiją. ES ir jos 
valstybės narės savo ruožtu privalo 
užtikrinti, kad šie įsipareigojimai būtų 
įgyvendinti tiek ES viduje (vykdant ES 
vidaus politiką), tiek pasauliniu mastu 
(ES prisidedant prie tarptautinių 
veiksmų). 

Or. en

Pakeitimas 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Šias pastangas papildo šioje 
programoje apibrėžti prioritetiniai tikslai, 
kuriuos ES turi pasiekti iki 2020 m.

14. Šias pastangas papildo šioje 
programoje apibrėžti prioritetiniai tikslai, 
kuriuos ES turi pasiekti iki 2020 m., taip 
pat orientacinės 2050 m. perspektyvos. Ją 
taikant užtikrinamas įgyvendinimas, 
skatinama vidaus veikla ir padedama 
įvairiems subjektams priimti ekonomiškai 
efektyvius investavimo sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Daugeliu atvejų veiksmų šiems 
tikslams pasiekti reikės imtis pirmiausia 
nacionaliniu, regioniniu arba vietos 

15. Daugeliu atvejų veiksmų šiems 
tikslams pasiekti reikės imtis pirmiausia 
nacionaliniu, regioniniu arba vietos 
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lygmeniu, laikantis subsidiarumo principo. 
Kitais atvejais reikės papildomų ES lygio 
priemonių. Kadangi aplinkos politika 
priklauso ES pasidalijamosios 
kompetencijos sričiai, vienas iš šios 
programos tikslų – užtikrinti bendrą 
atsakomybę už bendrus siekius ir tikslus ir 
vienodas sąlygas įmonėms ir valdžios 
institucijoms. Aiškūs siekiai ir tikslai taip 
pat suteikia politikos formuotojams ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams, 
įskaitant regionus ir miestus, įmones ir 
socialinius partnerius ir atskirus piliečius, 
veiksmų kryptį ir iš anksto apibrėžtą 
veiksmų sistemą.

lygmeniu, laikantis subsidiarumo principo, 
bet tuo pačiu užtikrinant tinkamą piliečių 
įtraukimą į klausimų, susijusių su 
aplinka, svarstymą. Kitais atvejais reikės 
papildomų ES lygio priemonių. Kadangi 
aplinkos politika priklauso ES 
pasidalijamosios kompetencijos sričiai, 
vienas iš šios programos tikslų – užtikrinti 
bendrą atsakomybę už bendrus siekius ir 
tikslus ir vienodas sąlygas įmonėms ir 
valdžios institucijoms. Aiškūs siekiai ir 
tikslai taip pat suteikia politikos 
formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
regionus ir miestus, įmones ir socialinius 
partnerius ir atskirus piliečius, veiksmų 
kryptį ir iš anksto apibrėžtą veiksmų 
sistemą.

Or. lt

Pakeitimas 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Daugeliu atvejų veiksmų šiems 
tikslams pasiekti reikės imtis pirmiausia 
nacionaliniu, regioniniu arba vietos 
lygmeniu, laikantis subsidiarumo principo.
Kitais atvejais reikės papildomų ES lygio 
priemonių. Kadangi aplinkos politika 
priklauso ES pasidalijamosios 
kompetencijos sričiai, vienas iš šios 
programos tikslų – užtikrinti bendrą 
atsakomybę už bendrus siekius ir tikslus ir 
vienodas sąlygas įmonėms ir valdžios 
institucijoms. Aiškūs siekiai ir tikslai taip 
pat suteikia politikos formuotojams ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams, 
įskaitant regionus ir miestus, įmones ir 
socialinius partnerius ir atskirus piliečius, 
veiksmų kryptį ir iš anksto apibrėžtą 
veiksmų sistemą.

15. Daugeliu atvejų veiksmų šiems 
tikslams pasiekti reikės imtis pirmiausia 
nacionaliniu, regioniniu arba vietos 
lygmeniu, laikantis subsidiarumo principo.
Kitais atvejais reikės papildomų ES lygio 
priemonių. Kadangi aplinkos politika 
priklauso ES pasidalijamosios 
kompetencijos sričiai, vienas iš šios 
programos tikslų – užtikrinti bendrą 
atsakomybę už bendrus siekius ir tikslus ir 
vienodas sąlygas įmonėms ir valdžios 
institucijoms. Aiškūs siekiai bei tikslai ir 
keitimasis geriausios praktikos 
pavyzdžiais taip pat suteikia politikos 
formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
regionus ir miestus, įmones ir socialinius 
partnerius ir atskirus piliečius, veiksmų 
kryptį ir iš anksto apibrėžtą veiksmų 
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sistemą.

Or. en

Pakeitimas 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 16 punktas

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, t. y. jos 
biologinė įvairovė, įskaitant 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), Miesto nuotekų 
direktyvą1, Nitratų direktyvą2, 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,
dirvožemį, taip pat rūšis ir buveines.
__________________
1 Direktyva 91/271/EEB.
2 Direktyva 91/676/EEB.

Or. en

Pakeitimas 148
Giancarlo Scottà



AM\931263LT.doc 43/69 PE508.007v01-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 16 punktas

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 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 daugybe 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.

Or. it

Pakeitimas 149
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 16 punktas

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 

16. ES ekonominio klestėjimo ir gerovės 
pagrindas – jos piliečiai ir 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 



PE508.007v01-00 44/69 AM\931263LT.doc

LT

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.

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.

Or. fr

Pakeitimas 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 16 punktas

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 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),
Miesto nuotekų direktyvą1, Nitratų 
direktyvą2, 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.
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__________________
1 Direktyva 91/271/EEB.
2 Direktyva 91/676/EEB.

Or. en

Pakeitimas 151
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 16 punktas

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 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),
Miesto nuotekų direktyvą1, Nitratų 
direktyvą2, 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.

__________________
1 Direktyva 91/271/EEB.
2 Direktyva 91/676/EEB.

Or. en
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Pakeitimas 152
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Tačiau naujausi vertinimai rodo, kad 
ES biologinė įvairovė toliau nyksta ir kad 
daugelio ekosistemų būklė gerokai 
pablogėjusi. ES biologinės įvairovės 
strategijoje iki 2020 m. nustatyti tikslai ir 
veiksmai, būtini tam, kad būtų galima 
pakeisti šias neigiamas tendencijas ir 
pagerinti ekosistemų funkcijas. Ją būtina 
visiškai įgyvendinti, kad ES galėtų pasiekti 
savo 2020 m. pagrindinį biologinės 
įvairovės tikslą. Nors strategijoje 
numatytos priemonės, kuriomis siekiama 
geriau įgyvendinti Buveinių ir Paukščių 
direktyvas, įskaitant tinklą „Natura 2000“, 
kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, 
reikės visiškai įgyvendinti visus esamus 
teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti 
gamtinį kapitalą.

17. Tačiau naujausi vertinimai rodo, kad 
ES biologinė įvairovė toliau nyksta. ES 
biologinės įvairovės strategijoje iki 
2020 m. nustatyti tikslai ir veiksmai, būtini 
tam, kad būtų galima pakeisti šias 
neigiamas tendencijas ir pagerinti 
ekosistemų funkcijas. Ją būtina visiškai 
įgyvendinti, kad ES galėtų pasiekti savo 
2020 m. pagrindinį biologinės įvairovės 
tikslą. Nors strategijoje numatytos 
priemonės, kuriomis siekiama geriau 
įgyvendinti Buveinių ir Paukščių 
direktyvas, įskaitant tinklą „Natura 2000“, 
kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, 
reikės visiškai įgyvendinti visus esamus 
teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti 
gamtinį kapitalą.

Or. de

Pakeitimas 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Tačiau naujausi vertinimai rodo, kad 
ES biologinė įvairovė toliau nyksta ir kad 
daugelio ekosistemų būklė gerokai 
pablogėjusi. ES biologinės įvairovės 
strategijoje iki 2020 m. nustatyti tikslai ir 
veiksmai, būtini tam, kad būtų galima
pakeisti šias neigiamas tendencijas ir 
pagerinti ekosistemų funkcijas. Ją būtina 
visiškai įgyvendinti, kad ES galėtų pasiekti 

17. Tačiau naujausi vertinimai rodo, kad 
ES biologinė įvairovė toliau nyksta ir kad 
daugelio ekosistemų būklė gerokai 
pablogėjusi. ES biologinės įvairovės 
strategijoje iki 2020 m. nustatyti tikslai ir 
veiksmai, būtini tam, kad būtų galima
sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą
ir išsaugoti, atkurti ir pagerinti
ekosistemas ir jų funkcijas. Ją būtina 
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savo 2020 m. pagrindinį biologinės 
įvairovės tikslą. Nors strategijoje 
numatytos priemonės, kuriomis siekiama 
geriau įgyvendinti Buveinių ir Paukščių 
direktyvas, įskaitant tinklą „Natura 2000“, 
kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, 
reikės visiškai įgyvendinti visus esamus 
teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti 
gamtinį kapitalą.

visiškai įgyvendinti, kad ES galėtų pasiekti 
savo 2020 m. pagrindinį biologinės 
įvairovės tikslą. Nors strategijoje 
numatytos priemonės, kuriomis siekiama 
geriau įgyvendinti Buveinių ir Paukščių 
direktyvas, įskaitant tinklą „Natura 2000“, 
kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, 
reikės visiškai įgyvendinti visus esamus 
teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti 
gamtinį kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Tačiau naujausi vertinimai rodo, kad 
ES biologinė įvairovė toliau nyksta ir kad 
daugelio ekosistemų būklė gerokai 
pablogėjusi. ES biologinės įvairovės 
strategijoje iki 2020 m. nustatyti tikslai ir 
veiksmai, būtini tam, kad būtų galima 
pakeisti šias neigiamas tendencijas ir 
pagerinti ekosistemų funkcijas. Ją būtina 
visiškai įgyvendinti, kad ES galėtų pasiekti 
savo 2020 m. pagrindinį biologinės 
įvairovės tikslą. Nors strategijoje 
numatytos priemonės, kuriomis siekiama 
geriau įgyvendinti Buveinių ir Paukščių 
direktyvas, įskaitant tinklą „Natura 2000“, 
kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, 
reikės visiškai įgyvendinti visus esamus 
teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti 
gamtinį kapitalą.

17. Tačiau naujausi vertinimai rodo, kad 
ES biologinė įvairovė toliau nyksta ir kad 
daugelio ekosistemų būklė gerokai 
pablogėjusi. ES biologinės įvairovės 
strategijoje iki 2020 m. nustatyti tikslai ir 
veiksmai, būtini tam, kad būtų galima
pakeisti šias neigiamas tendencijas ir 
pagerinti ekosistemų funkcijas. Ją būtina 
visiškai įgyvendinti, kad ES galėtų pasiekti 
savo 2020 m. pagrindinį biologinės 
įvairovės tikslą. Nors strategijoje 
numatytos priemonės, kuriomis siekiama 
geriau įgyvendinti Buveinių ir Paukščių 
direktyvas, įskaitant tinklą „Natura 2000“, 
kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, 
reikės visiškai įgyvendinti visus esamus 
teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti 
gamtinį kapitalą. Taigi Komisija turėtų 
užtikrinti tinklo „Natura 2000“ gamtos 
apsaugos valdymo planų atitiktį Buveinių 
direktyvos 6 straipsnyje nustatytiems 
kriterijams.  Kad žemės savininkai ir 
žemės naudotojai įsitrauktų į biologinės 
įvairovės išsaugojimo politiką, būtinas ir 
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jų aktyvus dalyvavimas.

Or. es

Pakeitimas 155
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Tačiau naujausi vertinimai rodo, kad 
ES biologinė įvairovė toliau nyksta ir kad 
daugelio ekosistemų būklė gerokai 
pablogėjusi. ES biologinės įvairovės 
strategijoje iki 2020 m. nustatyti tikslai ir 
veiksmai, būtini tam, kad būtų galima 
pakeisti šias neigiamas tendencijas ir 
pagerinti ekosistemų funkcijas. Ją būtina 
visiškai įgyvendinti, kad ES galėtų pasiekti 
savo 2020 m. pagrindinį biologinės 
įvairovės tikslą. Nors strategijoje 
numatytos priemonės, kuriomis siekiama 
geriau įgyvendinti Buveinių ir Paukščių 
direktyvas, įskaitant tinklą „Natura 2000“, 
kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, 
reikės visiškai įgyvendinti visus esamus 
teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti 
gamtinį kapitalą.

17. Tačiau naujausi vertinimai rodo, kad 
ES biologinė įvairovė toliau nyksta ir kad 
daugelio ekosistemų būklė gerokai 
pablogėjusi. Invazinės nevietinės rūšys 
kelia didesnę nei anksčiau manyta grėsmę 
biologinei įvairovei, žmonių sveikatai ir 
ekonomikai. ES biologinės įvairovės 
strategijoje iki 2020 m. nustatyti tikslai ir 
veiksmai, būtini tam, kad būtų galima 
pakeisti šias neigiamas tendencijas ir 
pagerinti ekosistemų funkcijas. Ją būtina 
visiškai įgyvendinti, kad ES galėtų pasiekti 
savo 2020 m. pagrindinį biologinės 
įvairovės tikslą. Nors strategijoje 
numatytos priemonės, kuriomis siekiama 
geriau įgyvendinti Buveinių ir Paukščių 
direktyvas, įskaitant tinklą „Natura 2000“, 
kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, 
reikės visiškai įgyvendinti visus esamus 
teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti 
gamtinį kapitalą.

Or. en

Pagrindimas

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.
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Pakeitimas 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a. Valstybės narės turi parengti 
valdymo planus, kurie apimtų įvairius 
kitų politikos sričių aspektus. Valstybės 
narės turi atsižvelgti į tai, kad vandens 
ištekliai ir tam tikri augalai būtini 
sėkmingam tam tikrų buveinių ir rūšių 
išsaugojimui.

Or. es

Pakeitimas 157
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 18 punktas

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. Dėl to, kad žmonija šiuo 
metu naudoja per daug jūrų ir vandenynų 
išteklių, pvz.,  dėl peržvejojimo, atliekų 
šalinimo ir masinio turizmo, taip pat kyla
rizika, kad Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvos tikslas – iki 2020 m. pasiekti
„gerą aplinkos būklę“ – taip pat gali būti 
nepasiektas. Dėl šios priežasties vykdant 
integruotą pakrančių valdymą būtinas 
glaudus veiklos derinimas ir griežtesnis 
reguliavimas, taikomas jūrų ir pakrančių 
teritorijų naudojimui. Nors ES oro ir 
pramoninių išmetamųjų teršalų politika 
padėjo sumažinti daugumos formų taršą, 
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ekosistemoms ir toliau kenkia perviršinės 
azoto iškritos ir ozono tarša, susijusi su 
išmetamaisiais teršalais transporto, 
intensyvios žemdirbystės ir elektros 
energijos gamybos srityse.

Or. de

Pakeitimas 158
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 18 punktas

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. Taigi kompleksinės 
paramos nuostatos turėtų apimti ir VPD. 
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.

Or. de

Pakeitimas 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 18 punktas
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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 ir sieros iškritos ir ozono 
tarša, susijusi su išmetamaisiais teršalais 
transporto, intensyvios žemdirbystės ir 
elektros energijos gamybos srityse.

Or. en

Pakeitimas 160
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 19 punktas

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, yra skirti 
padėti siekti šių tikslų. Pavyzdžiui, 

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, yra skirti 
padėti siekti šių tikslų. Be kita ko, žemės 
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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.

ūkis gali labai padėti sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas ir trąšų, 
kurių sudėtyje yra azoto ir fosfatų, 
išmetimą į požeminį vandenį. Žemės ūkį 
paruošus griežtų aplinkosaugos 
reikalavimų vykdymui galima ne tik 
apsaugoti dirvožemio kokybę, ilgam ją 
pagerinti ir apsaugoti biologinę įvairovę
kaimo vietovėse, bet ir gerokai pagerinti 
oro ir vandens kokybę.  Be to, 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.

Or. de

Pakeitimas 161
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 19 punktas

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, 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 

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, yra skirti 
padėti siekti šių tikslų. Siekiant aplinkai 
palankesnės BŽŪP taip pat bus skatinama 
aplinką tausojanti žemės ūkio veikla, tokia 
kaip pasėlių įvairinimas, daugiamečių
ganyklų apsauga ir ekologiškai vertingų 
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Komisijos pasiūlymuose dėl BŽŪP 
reformos40. 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.

dirbamos žemės ir miško plotų nustatymas 
ir priežiūra.

Or. it

Pakeitimas 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 19 punktas

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, 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.

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, yra skirti 
padėti siekti šių tikslų. Pavyzdžiui, vandens 
ekosistemoms kaimo vietovėse turėtų būti 
naudingas ūkiams skirtų išmokų susiejimas 
su atitiktimi VPD nustatytiems 
objektyviems ir išmatuojamiems  
kriterijams. 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. Esminis tvaraus žemės ūkio 
elementas – produktyvi žemėnauda 
efektyviai naudojant išteklius ir 
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vadovaujantis ateities kartų interesais. 

Or. de

Pakeitimas 163
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 19 punktas

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, 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.

19. Taigi siekiant skatinti tvariai naudoti
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, 
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.

Or. en

Pakeitimas 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 19 punktas

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, 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.

19. Taigi siekiant saugoti, tausoti ir 
puoselėti ES gamtinį kapitalą taip pat 
reikia naikinti problemų priežastis, 
pavyzdžiui, geriau integruoti gamtinio 
kapitalo tikslus į kitų politikos priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą 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, 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.

Or. en

Pakeitimas 165
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Kalbant apie jūros aplinką, jūrų 
sektorius teikia tam tikrų ekonominių 
galimybių (nuo žuvininkystės, laivybos ir 

20. Kalbant apie jūros aplinką, jūrų 
sektorius teikia tam tikrų ekonominių 
galimybių (nuo žuvininkystės, laivybos ir 
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akvakultūros iki žaliavų, jūrų energijos ir 
jūrų biotechnologijos), tačiau reikia 
pasirūpinti, kad jomis būtų naudojamasi 
laikantis jūrų ir pakrantės ekosistemų 
išsaugojimo ir tvaraus valdymo tikslų.

akvakultūros iki žaliavų, jūrų energijos ir 
jūrų biotechnologijos), tačiau reikia 
pasirūpinti, kad jomis būtų naudojamasi 
laikantis jūrų ir pakrantės ekosistemų 
išsaugojimo ir tvaraus valdymo tikslų. Kai 
įmanoma, susijusiems subjektams turėtų 
būti siūloma parengti naujus pagalbos 
jūrų aplinkos apsaugai būdus. 

Or. en

Pakeitimas 166
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Kalbant apie jūros aplinką, jūrų 
sektorius teikia tam tikrų ekonominių 
galimybių (nuo žuvininkystės, laivybos ir 
akvakultūros iki žaliavų, jūrų energijos ir 
jūrų biotechnologijos), tačiau reikia 
pasirūpinti, kad jomis būtų naudojamasi 
laikantis jūrų ir pakrantės ekosistemų 
išsaugojimo ir tvaraus valdymo tikslų.

20. Kalbant apie jūros aplinką, jūrų 
sektorius teikia tam tikrų ekonominių 
galimybių (nuo žuvininkystės, laivybos ir 
akvakultūros iki žaliavų, jūrų energijos ir 
jūrų biotechnologijos), tačiau reikia 
pasirūpinti, kad jomis būtų naudojamasi 
laikantis jūrų ir pakrantės ekosistemų 
išsaugojimo ir tvaraus valdymo tikslų.
Vykdant tvaraus jūrų teritorijų planavimo 
veiklą integruotas Europos pakrančių 
valdymas gali būti naudingas derinant 
jūrų ir pakrančių veiksmus ir sukuriant 
pusiausvyrą tarp įvairių funkcijų, kurias 
atlieka jūros ir vandenynai.

Or. de

Pakeitimas 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 20 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Kalbant apie jūros aplinką, jūrų 
sektorius teikia tam tikrų ekonominių 
galimybių (nuo žuvininkystės, laivybos ir 
akvakultūros iki žaliavų, jūrų energijos ir 
jūrų biotechnologijos), tačiau reikia 
pasirūpinti, kad jomis būtų naudojamasi 
laikantis jūrų ir pakrantės ekosistemų 
išsaugojimo ir tvaraus valdymo tikslų.

20. Kalbant apie jūros aplinką, jūrų 
sektorius teikia tam tikrų ekonominių 
galimybių (nuo žuvininkystės, laivybos ir 
akvakultūros iki žaliavų, jūrų energijos ir 
jūrų biotechnologijos), tačiau reikia 
pasirūpinti, kad jomis būtų naudojamasi 
laikantis jūrų ir pakrantės ekosistemų 
išsaugojimo ir tvaraus valdymo tikslų. 
Jūrų išteklių išsaugojimui reikalingas 
valstybių narių ir Komisijos susitarimas 
dėl skaitmeninio ES vandenų, įskaitant 
saugomas teritorijas ir saugomas rūšis, 
kartografavimo. Žemėlapyje turėtų būti 
pateikti pagal Sutartis ir poveikio aplinkai 
vertinimo teisės aktus saugotini objektai, 
pvz., gamtos ištekliai, biologinė įvairovė ir 
kultūros paveldas.  Komisija turėtų 
pasiūlyti įgyvendinant  integruotą jūrų 
politiką ištirti tarptautinius vandenis, ypač 
Viduržemio jūrą.

Or. es

Pakeitimas 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21. Įgyvendinant ES klimato kaitos politiką 
reikėtų plačiau taikyti ekosistema 
grindžiamus prisitaikymo prie klimato 
kaitos ir jos švelninimo metodus, kurie taip 
pat turi teigiamą poveikį biologinei 
įvairovei ir kitoms ekosistemų funkcijoms, 
o priimant su atsinaujinančiąja energija 
susijusius sprendimus reikėtų visapusiškai 
atsižvelgti į kitus aplinkos tikslus, tokius 
kaip biologinės įvairovės išsaugojimas ir 
vandens apsauga. Galiausiai, reikės 
įgyvendinti priemones, skirtas su 

21. Įgyvendinant ES klimato kaitos politiką 
reikėtų plačiau taikyti ekosistema 
grindžiamus prisitaikymo prie klimato 
kaitos ir jos švelninimo metodus, kurie taip 
pat turi teigiamą poveikį biologinei 
įvairovei ir kitoms ekosistemų funkcijoms, 
o priimant su atsinaujinančiąja energija 
susijusius sprendimus reikėtų visapusiškai 
atsižvelgti į kitus aplinkos tikslus, tokius 
kaip biologinės įvairovės išsaugojimas ir 
dirvožemio bei vandens apsauga. 
Galiausiai, reikės įgyvendinti priemones, 
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transportu susijusios oro taršos ir išmetamo 
CO2 kiekio problemoms spręsti41.

skirtas su transportu susijusios oro taršos ir 
išmetamo CO2 kiekio problemoms 
spręsti41.

Or. en

Pakeitimas 169
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

22. Žemės blogėjimas, fragmentacija ir 
netvarus naudojimas Europos Sąjungoje 
kelia pavojų tam tikroms pagrindinėms 
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.
Šis dirbtinis dirvožemio sandarinimas turi 
neigiamą poveikį natūraliam vandens 
apytakos ratui, nes paviršiaus vanduo 
nebegali prasiskverbti į dirvožemį ir 
papildyti požeminio vandens.  Kadangi, 
pvz., dirvožemis nebegali sugerti ir 
išlaikyti lietaus vandens, padidėjęs 
vandens nutekėjimas sukelia potvynius ir 
geriamojo vandens trūkumą. Šiuos 
ilgalaikius pokyčius sunku arba brangu 
sustabdyti, ir jie beveik visada susiję su 
kompromisais tarp įvairių socialinių, 
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ekonominių ir aplinkos reikmių. Taigi
valstybių narių planavimo sprendimuose, 
susijusiuose su žemės naudojimu, turėtų 
būti konkrečiai nustatyta, kurias 
teritorijas leidžiama užstatyti, ir turėtų 
būti taikomi šių teritorijų dydžio 
suvaržymai. Turėtų būti numatyti 
pakankamai dideli žalieji plotai, kad būtų 
kompensuojamas neišvengiamas didelio
masto sandarinimo poveikis.

Or. de

Pakeitimas 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

22. Žemės blogėjimas, fragmentacija ir 
netvarus naudojimas Europos Sąjungoje 
kelia pavojų tam tikroms pagrindinėms 
ekosistemų funkcijoms, biologinei 
įvairovei ir didina Europos pažeidžiamumą 
klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių 
atžvilgiu. Dėl to taip pat blogėja 
dirvožemio būklė ir vyksta dykumėjimas.
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, 
ekonomikai ir visuomenei, įskaitant riziką
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.
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susiję su žemės naudojimu, turėtų būti 
tvaresni.

Valstybių narių planavimo sprendimai, 
susiję su žemės naudojimu, turėtų būti 
tvaresni, ypač atsižvelgiant į biologinės 
įvairovės išsaugojimą ir vandens apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

22. Žemės blogėjimas, fragmentacija ir 
netvarus naudojimas Europos Sąjungoje ir 
už jos ribų kelia pavojų tam tikroms 
pagrindinėms ekosistemų funkcijoms, 
biologinei įvairovei ir didina Europos 
pažeidžiamumą klimato kaitos ir gaivalinių 
nelaimių atžvilgiu. Dėl to taip pat blogėja 
dirvožemio būklė ir vyksta dykumėjimas.
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 tikslo, kad iki 2050 m.
nepadidėtų užstatytos žemės dalis.

Or. en
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Pakeitimas 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 22 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

22. Žemės blogėjimas, fragmentacija ir 
netvarus naudojimas Europos Sąjungoje 
kelia pavojų tam tikroms pagrindinėms 
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 spręsti didelę dirvožemio 
sandarinimo problemą, derėtų įpareigoti 
ES valstybes nares imtis veiksmų 
sumažinti užstatytos žemės plotus ir 
išsaugoti žemės ūkio paskirties žemę, 
naudojamą maisto, pašarų ir 
atsinaujinančiųjų žaliavų gamybai.

Or. de

Pakeitimas 174
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 23 punktas
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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 sistemą42. Taip pat bus 
nustatyti su tvariu žemės naudojimu ir 
dirvožemiu susiję tikslai.

Išbraukta.

__________________
42 COM(2006) 232 (OL C 332, 
2006 12 30) pasiūlyta Direktyva, 
nustatanti dirvožemio apsaugos sistemą ir 
iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio apsauga veiksmingiau, efektyviau ir ne taip biurokratiškai gali būti užtikrinta 
vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, o ne Sąjungos lygmeniu.
Privalomos ES teisės nuostatos pažeistų subsidiarumo principą.

Pakeitimas 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23. Siekiant sumažinti svarbiausią žmogaus 
daromą poveikį žemei, dirvožemiui ir 
kitoms ekosistemoms Europoje, reikės 

23. Siekiant sumažinti svarbiausią žmogaus 
daromą poveikį žemei, dirvožemiui ir 
kitoms ekosistemoms Europoje,
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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 sistemą42. Taip pat bus 
nustatyti su tvariu žemės naudojimu ir 
dirvožemiu susiję tikslai.

nacionaliniu lygmeniu 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. Tokį įsipareigojimą
geriausia būtų įgyvendinti nacionaliniu 
lygmeniu.

Vadovaujantis subsidiarumo principu, 
dirvožemio kokybės problemas geriausia 
spręsti taikant privalomą teisės sistemą 
nacionaliniu lygmeniu. Taip pat bus 
nustatyti su tvariu žemės naudojimu ir 
dirvožemiu susiję tikslai.

Or. de

Pakeitimas 176
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 23 punktas

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 

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 skubiai apsvarstyti, kaip geriausia 
įgyvendinti tokį įsipareigojimą atitinkamos 
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savo kompetencijos srityse ir kaip spręsti 
dirvožemio kokybės problemas taikant 
privalomą teisinę sistemą42. Taip pat bus 
nustatyti su tvariu žemės naudojimu ir 
dirvožemiu susiję tikslai.

savo kompetencijos srityse. Nuostatos dėl 
tvaraus žemės ir dirvožemio naudojimo 
neišvengiamai turi būti išsamaus 
privalomų ES taisyklių, taikomų 
dirvožemio apsaugai ir tvariam 
naudojimui, rinkinio dalis.   Kadangi 
dirvožemis ir klimato kaita neatskiriamai 
susiję, ES tikslams, susijusiems su 
klimatu, pasiekti, biologinei įvairovei 
apsaugoti ir žemės ūkio produktyvumui 
užtikrinti itin svarbu priimti visoje ES 
taikytinas privalomas taisykles.

Or. de

Pakeitimas 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 23 punktas

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 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 imtis priemonių dirvožemio 
kokybės problemoms spręsti taikant 
privalomą teisinę sistemą Taip pat bus 
nustatyti su tvariu žemės naudojimu ir 
dirvožemiu susiję tikslai.

Or. es
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Pakeitimas 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 23 punktas

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 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 pripažįstant gero žemės valdymo 
ekonominę ir socialinę reikšmę raginta 
sukurti pasaulį, kuriame žemė neblogėtų.
ES ir valstybės narės turėtų užtikrinti šio 
įsipareigojimo įgyvendinimą atitinkamos 
savo kompetencijos srityse ir dirvožemio 
kokybės problemų sprendimą taikant 
privalomą teisinę sistemą, pritariant 
Komisijos pasiūlymui dėl Direktyvos, 
nustatančios dirvožemio apsaugos 
sistemą. Taip pat bus nustatyti su tvariu 
žemės naudojimu ir dirvožemiu susiję 
tikslai.

Or. en

Pakeitimas 179
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 23 punktas

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 

23. Siekiant sumažinti svarbiausią žmogaus 
daromą poveikį žemei, dirvožemiui ir 
kitoms ekosistemoms Europoje, reikės 
imtis veiksmų užtikrinti, kad visais 
atitinkamais lygmenimis priimant su žemės
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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 sistemą42. Taip pat bus 
nustatyti su tvariu žemės naudojimu ir 
dirvožemiu susiję tikslai.

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
šiuo metu taikomą teisinę sistemą. Taip 
pat bus nustatyti su tvariu žemės 
naudojimu ir dirvožemiu susiję tikslai.

__________________
42 COM(2006) 232 (OL C 332, 
2006 12 30) pasiūlyta Direktyva, 
nustatanti dirvožemio apsaugos sistemą ir 
iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB.

Or. de

Pakeitimas 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 23 punktas

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

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 pripažįstant gero žemės valdymo 
ekonominę ir socialinę reikšmę raginta 
sukurti pasaulį, kuriame žemė neblogėtų.
ES ir valstybės narės turėtų apsvarstyti, 
kaip geriausia įgyvendinti tokį 
įsipareigojimą atitinkamos savo 
kompetencijos srityse ir kaip spręsti 
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nustatyti su tvariu žemės naudojimu ir 
dirvožemiu susiję tikslai.

dirvožemio kokybės problemas naudojant 
metodą, kuris grindžiamas riziką, bei
taikant privalomą teisinę sistemą ir 
atsižvelgiant į  atitinkamus Komisijos 
pasiūlymo dėl Direktyvos, nustatančios 
dirvožemio apsaugos sistemą ir iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2004/35/EB, 
aspektus. Taip pat turėtų būti nustatyti su 
tvariu žemės naudojimu ir dirvožemiu 
susiję tikslai.

Or. en

Pakeitimas 181
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 23 punktas

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 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.

Or. nl

Pakeitimas 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 23 punkto 42 išnaša
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42. COM(2006) 232 (OL C 332, 
2006 12 30) pasiūlyta Direktyva, 
nustatanti dirvožemio apsaugos sistemą ir 
iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

 Dirvožemio apsauga veiksmingiau, efektyviau ir ne taip biurokratiškai gali būti užtikrinta 
vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, o ne Sąjungos lygmeniu. Privalomos ES teisės 
nuostatos pažeistų subsidiarumo principą.


