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Pakeitimas 183
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 184
Dan Jørgensen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 24 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a. Įgyvendinant keletą programos tikslų 
būtų naudinga taikyti mažiau intensyvios 
gyvulininkystės produkcijos metodą, nes 
tokiu būdu būtų sumažintas išmetamo 
azoto ir fosforo kiekis, sumažintas pavojus 
biologinei įvairovei ir pagerinta 
dirvožemio, oro ir vandens kokybė.

Or. en

Pakeitimas 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25. Veiksmai pagal Biologinės įvairovės 
strategiją, kuriais siekiama atkurti 15 % ES 
nualintų ekosistemų ir plačiau naudoti 
žaliąją infrastruktūrą, padės įveikti žemės 
fragmentaciją. Dėl to bus toliau 
puoselėjamas gamtinis kapitalas ir 
didinamas ekosistemos atsparumas, taip pat 
gali atsirasti ekonomiškai efektyvių 
galimybių švelninti klimato kaitą, prie jos 
prisitaikyti ir valdyti nelaimių riziką. Kartu 
valstybių narių pastangos sudaryti 
ekosistemų ir jų funkcijų žemėlapius ir jas 
įvertinti, taip pat 2015 m. planuojama
„jokių grynųjų nuostolių“ iniciatyva padės 
išsaugoti gamtinio kapitalo atsargas įvairiu 
mastu. Iki 2020 m. ES ir nacionaliniu 
lygmeniu įtraukus ekosistemos funkcijų 
ekonominę vertę į apskaitos ir ataskaitų 
teikimo sistemas, ES gamtinis kapitalas 
bus geriau valdomas.

25. Veiksmai pagal Biologinės įvairovės 
strategiją, kuriais siekiama iki 2020 m.
atkurti 15 % ES nualintų ekosistemų, vis 
dėlto laikant tai minimaliu tikslu ir
pageidaujant, kad ES nustatytų gerokai 
platesnio užmojo atkūrimo tikslą, kuris 
atitiktų gerokai platesnio užmojo 
pagrindinį ES tikslą ir jos 2050 m. viziją, 
ir plačiau naudoti žaliąją infrastruktūrą, 
padės įveikti žemės fragmentaciją. Be to, 
kad šie veiksmai papildo visapusišką 
Paukščių ir Buveinių direktyvų 
įgyvendinimą, jie padės sukurti ir išlaikyti 
sveikas ir atsparias ekosistemas ir skatinti 
jų funkcijas. Dėl to bus toliau 
puoselėjamas gamtinis kapitalas ir 
didinamas ekosistemos atsparumas, taip pat 
gali atsirasti ekonomiškai efektyvių 
galimybių švelninti klimato kaitą, prie jos 
prisitaikyti ir valdyti nelaimių riziką. Kartu 
valstybių narių pastangos sudaryti 
ekosistemų ir jų funkcijų žemėlapius ir jas 
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įvertinti, taip pat 2015 m. planuojama
„jokių grynųjų nuostolių“ iniciatyva padės 
išsaugoti gamtinio kapitalo atsargas. Iki 
2020 m. ES ir nacionaliniu lygmeniu 
įtraukus ekosistemos funkcijų ekonominę 
vertę į apskaitos ir ataskaitų teikimo 
sistemas, ES gamtinis kapitalas bus geriau 
valdomas.

Or. en

Pakeitimas 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25. Veiksmai pagal Biologinės įvairovės 
strategiją, kuriais siekiama atkurti 15 % ES 
nualintų ekosistemų ir plačiau naudoti 
žaliąją infrastruktūrą, padės įveikti žemės 
fragmentaciją. Dėl to bus toliau 
puoselėjamas gamtinis kapitalas ir
didinamas ekosistemos atsparumas, taip pat 
gali atsirasti ekonomiškai efektyvių 
galimybių švelninti klimato kaitą, prie jos 
prisitaikyti ir valdyti nelaimių riziką. Kartu 
valstybių narių pastangos sudaryti 
ekosistemų ir jų funkcijų žemėlapius ir jas 
įvertinti, taip pat 2015 m. planuojama 
„jokių grynųjų nuostolių“ iniciatyva padės 
išsaugoti gamtinio kapitalo atsargas įvairiu 
mastu. Iki 2020 m. ES ir nacionaliniu 
lygmeniu įtraukus ekosistemos funkcijų 
ekonominę vertę į apskaitos ir ataskaitų 
teikimo sistemas, ES gamtinis kapitalas 
bus geriau valdomas.

25. Veiksmai pagal Biologinės įvairovės 
strategiją, kuriais siekiama atkurti 15 % ES 
nualintų ekosistemų ir plačiau naudoti 
žaliąją infrastruktūrą, padės įveikti žemės 
fragmentaciją. Vis dėlto įgyvendinant 
šiuos veiksmus turėtų būti atsižvelgiama į 
valstybių narių ypatybes ir sąlygas. Dėl to 
bus toliau puoselėjamas gamtinis kapitalas 
ir didinamas ekosistemos atsparumas, taip 
pat gali atsirasti ekonomiškai efektyvių 
galimybių švelninti klimato kaitą, prie jos 
prisitaikyti ir valdyti nelaimių riziką. Kartu 
valstybių narių pastangos sudaryti 
ekosistemų ir jų funkcijų žemėlapius ir jas 
įvertinti, taip pat 2015 m. planuojama 
„jokių grynųjų nuostolių“ iniciatyva padės 
išsaugoti gamtinio kapitalo atsargas įvairiu 
mastu. Iki 2020 m. ES ir nacionaliniu 
lygmeniu įtraukus ekosistemos funkcijų 
ekonominę vertę į apskaitos ir ataskaitų 
teikimo sistemas, ES gamtinis kapitalas 
bus geriau valdomas.

Or. fi
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Pakeitimas 187
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. Siekiant saugoti, tausoti ir puoselėti ES 
gamtinį kapitalą, programa užtikrinama, 
kad iki 2020 m.:

26. Siekiant saugoti, tausoti ir puoselėti ES 
gamtinį kapitalą, programa turėtų būti
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

Or. it

Pakeitimas 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. Siekiant saugoti, tausoti ir puoselėti ES 
gamtinį kapitalą, programa užtikrinama, 
kad iki 2020 m.:

26. Siekiant saugoti, tausoti ir puoselėti 
tvarų ES gamtinio kapitalo naudojimą, 
programa užtikrinama, kad iki 2020 m.:

Or. en

Pakeitimas 189
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų sustabdytas biologinės įvairovės 
nykimas bei ekosistemų funkcijų 
blogėjimas ir kad būtų išlaikyta bei
pagerinta ekosistemų bei jų funkcijų būklė;

a) būtų sustabdytas biologinės įvairovės 
nykimas bei ekosistemų funkcijų 
blogėjimas ir kad būtų ne tik išlaikyta, bet 
ir pagerinta ekosistemų bei jų funkcijų, 
įskaitant žuvų išteklius, būklė;

Or. en
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Pakeitimas 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų sustabdytas biologinės įvairovės 
nykimas bei ekosistemų funkcijų 
blogėjimas ir kad būtų išlaikyta bei 
pagerinta ekosistemų bei jų funkcijų būklė;

a) būtų sustabdytas biologinės įvairovės 
nykimas bei ekosistemų funkcijų 
blogėjimas ir kad būtų išlaikyta, atkurta
bei pagerinta ekosistemų bei jų funkcijų 
būklė, visų pirma visapusiškai 
įgyvendinant ir veiksmingai išsaugant 
tinklą „Natura 2000“ pagal prioritetinių 
veiksmų programas, taip pat įgyvendinant 
„jokių grynųjų nuostolių“ principą;

Or. en

Pakeitimas 191
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų gerokai sumažintas neigiamas 
poveikis gėlo vandens, tarpinių ir 
priekrantės vandenų ištekliams ir taip būtų 
pasiekta, išlaikyta ar dar pagerinta jų gera 
būklė, kaip apibrėžta Vandens pagrindų 
direktyvoje;

b) būtų gerokai sumažintas neigiamas 
poveikis gėlo vandens, tarpinių ir 
priekrantės vandenų ištekliams ir taip būtų 
pasiekta, išlaikyta ir, pageidautina, dar 
pagerinta jų gera būklė, kaip apibrėžta 
Vandens pagrindų direktyvoje;

Or. en

Pakeitimas 192
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų gerokai sumažintas neigiamas 
poveikis gėlo vandens, tarpinių ir 
priekrantės vandenų ištekliams ir taip būtų 
pasiekta, išlaikyta ar dar pagerinta jų gera 
būklė, kaip apibrėžta Vandens pagrindų 
direktyvoje;

b) būtų gerokai sumažintas neigiamas 
poveikis gėlo vandens, tarpinių ir 
priekrantės vandenų ištekliams, be kita ko, 
taikant kompleksines priemones, ir taip 
būtų pasiekta, išlaikyta ar dar pagerinta jų 
gera būklė, kaip apibrėžta Vandens 
pagrindų direktyvoje;

Or. de

Pakeitimas 193
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtų sumažintas neigiamas poveikis 
jūros vandenims ir taip būtų pasiekta ar 
išlaikyta gera aplinkos būklė, kaip 
reikalaujama Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvoje;

c) būtų sumažintas neigiamas poveikis 
jūros vandenims ir taip būtų pasiekta ar 
išlaikyta gera aplinkos būklė, kaip 
reikalaujama Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvoje. Tokiu būdu bus padedama 
apsaugoti jūros aplinkos biologinę 
įvairovę;

Or. en

Pakeitimas 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų toliau mažinamas oro taršos 
poveikis ekosistemoms ir biologinei 
įvairovei;

d) būtų gerokai sumažintas oro taršos 
poveikis ekosistemoms ir biologinei 
įvairovei siekiant ilgalaikio tikslo neviršyti 
kritinių apkrovų ir lygių;
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Or. en

Pakeitimas 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) žemė Europos Sąjungoje būtų valdoma 
tvariai, dirvožemis valstybėse narėse būtų 
tinkamai apsaugotas ir valstybės narės
sėkmingai atkurtų užterštas teritorijas;

Or. de

Pakeitimas 196
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) žemė Europos Sąjungoje būtų valdoma 
tvariai, dirvožemis būtų tinkamai 
apsaugotas, žemės ūkio paskirties žemės 
dirvožemio derlingumas būtų padidintas, 
o užterštos teritorijos būtų sėkmingai 
atkuriamos;

Or. en

Pakeitimas 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) žemė Europos Sąjungoje būtų valdoma 
tvariai, dirvožemis būtų tinkamai 
apsaugotas taikant privalomą teisinę 
sistemą, o užterštos teritorijos būtų 
sėkmingai atkuriamos;

Or. en

Pakeitimas 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto antros pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) būtų apsaugoti miškai ir jų užtikrinamos
įvairios funkcijos, valdomas tvarumas,
taip pat būtų padidintas jų atsparumas 
klimato kaitai ir gaisrams, nes miškai yra 
svarbus atsinaujinantysis žaliavų 
išteklius.

Or. en

Pakeitimas 199
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto antros pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) būtų tvariai valdomi miškai siekiant
apsaugoti jų užtikrinamas funkcijas ir
padidinti jų atsparumą klimato kaitai, 
gaisrams, audroms, kenkėjams ir ligoms;

Or. en
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Pagrindimas

Užuot skyrus dėmesį tik miškų apsaugai, programoje turėtų būti pabrėžta tvaraus miškų 
valdymo svarba.

Pakeitimas 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visiškai įgyvendinti ES biologinės 
įvairovės strategiją;

a) daugiau nedelsiant visiškai įgyvendinti 
ES biologinės įvairovės strategiją;

Or. en

Pakeitimas 201
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visiškai įgyvendinti ES biologinės 
įvairovės strategiją;

a) visiškai įgyvendinti ES biologinės 
įvairovės strategiją ir stiprinti ES teisės 
aktus dėl sausumos ir jūrų buveinių ir 
rūšių apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 202
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visiškai įgyvendinti Europos vandens b) visiškai įgyvendinti Vandens pagrindų 
direktyvą ir Europos vandens išteklių 
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išteklių išsaugojimo metmenis; išsaugojimo metmenis, be kita ko, taikant 
kompleksines priemones;

Or. de

Pakeitimas 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visiškai įgyvendinti Europos vandens 
išteklių išsaugojimo metmenis;

b) visiškai įgyvendinti Europos vandens 
išteklių išsaugojimo metmenis 
atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus ir 
konkrečias jų ypatybes;

Or. fi

Pakeitimas 204
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, 
inter alia, kad ne vėliau kaip 2020 m. būtų 
įgyvendintas sveikų žuvų išteklių tikslas, 
pirmiausia nustatant reikalavimą nuo 
2015 m. žvejoti neviršijant didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio visose 
žuvininkystės srityse, ir nustatyti visoje ES 
taikomą kiekybinį jūrų taršos šiukšlėmis 
mažinimo tikslą;

c) dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, 
inter alia, kad ne vėliau kaip 2020 m. būtų 
įgyvendintas sveikų žuvų išteklių tikslas, 
pirmiausia nustatant reikalavimą nuo 
2015 m. žvejoti neviršijant didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio visose 
žuvininkystės srityse, nustatyti visoje ES 
taikomą kiekybinį jūrų taršos šiukšlėmis 
mažinimo tikslą ir aktyviai remti privačias 
ir viešas iniciatyvas kovoti su jūrų tarša 
šiukšlėmis, įskaitant ne tik vadinamosios 
šiukšlių paieškos kategorijos iniciatyvas ;

Or. en
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Pakeitimas 205
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, 
inter alia, kad ne vėliau kaip 2020 m. būtų 
įgyvendintas sveikų žuvų išteklių tikslas, 
pirmiausia nustatant reikalavimą nuo 
2015 m. žvejoti neviršijant didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio visose 
žuvininkystės srityse, ir nustatyti visoje ES 
taikomą kiekybinį jūrų taršos šiukšlėmis 
mažinimo tikslą;

c) dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, 
inter alia, kad ne vėliau kaip 2020 m. būtų 
įgyvendintas sveikų žuvų išteklių tikslas, 
pirmiausia nustatant reikalavimą nuo 
2015 m. žvejoti neviršijant didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio visose 
žuvininkystės srityse, ir nustatyti visoje ES 
taikomą kiekybinį jūrų taršos šiukšlėmis 
mažinimo tikslą; be to, imtis integruoto ir 
nuoseklaus pakrančių valdymo siekiant
užtikrinti ilgalaikę aplinkos apsaugos ir 
tvaraus jūrų ir pakrančių zonų naudojimo 
pusiausvyrą;

Or. de

Pakeitimas 206
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stiprinti pastangas, kad būtų užtikrinta 
visiška atitiktis ES oro kokybės teisės 
aktams, ir apibrėžti strateginius tikslus ir 
veiksmus po 2020 m.;

d) atsižvelgiant į skirtingas geografines ir 
klimato sąlygas stiprinti pastangas, kad 
būtų užtikrinta visiška atitiktis ES oro 
kokybės teisės aktams, ir apibrėžti 
strateginius tikslus ir veiksmus po 2020 m.;

Or. it

Pakeitimas 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stiprinti pastangas, kad būtų užtikrinta 
visiška atitiktis ES oro kokybės teisės 
aktams, ir apibrėžti strateginius tikslus ir 
veiksmus po 2020 m.;

d) užtikrinti visišką atitiktį ES oro kokybės 
teisės aktams, ir apibrėžti strateginius 
tikslus ir veiksmus po 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 208
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti 
dirvožemio eroziją ir padidinti dirvožemio 

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

eroziją ir padidinti dirvožemio organinių 
medžiagų kiekį, atkurti užterštas teritorijas 
ir labiau integruoti žemės naudojimo 
aspektus į koordinuotą sprendimų 
priėmimo procesą visais atitinkamais 
valdžios lygmenimis, o tas pastangas 
papildyti nustatant dirvožemio ir žemės, 
kaip ištekliaus, naudojimo tikslus ir žemės 
planavimo tikslus.
dėti daugiau pastangų nacionaliniu 
lygmeniu siekiant sumažinti žemės 
naudojimą ir naudoti žemės ūkio 
paskirties žemę pašarų ir maisto bei 
atsinaujinančiųjų žaliavų gamybai;

Or. de

Pakeitimas 210
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) imtis tolesnių veiksmų siekiant sumažinti 
išmetamą azoto ir fosforo kiekį, įskaitant 
dėl miestų ir pramonės nuotekų ir dėl trąšų 
naudojimo išmetamą kiekį;

f) imtis tolesnių veiksmų siekiant sumažinti 
išmetamą azoto ir fosforo kiekį, įskaitant 
dėl miestų ir pramonės nuotekų ir dėl trąšų 
naudojimo išmetamą kiekį; didinti žmonių 
aplinkosauginį sąmoningumą 
įgyvendinant iniciatyvas, kuriomis būtų 
siekiama sumažinti dirbtinių trąšų ir 
pesticidų naudojimą privačiuose soduose 
ir žaliosiose zonose;

Or. de

Pakeitimas 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) imtis tolesnių veiksmų siekiant sumažinti 
išmetamą azoto ir fosforo kiekį, įskaitant 
dėl miestų ir pramonės nuotekų ir dėl trąšų 
naudojimo išmetamą kiekį;

f) imtis tolesnių veiksmų siekiant sumažinti 
išmetamą azoto ir fosforo kiekį, įskaitant 
dėl miestų ir pramonės nuotekų ir dėl trąšų 
naudojimo išmetamą kiekį, geriau 
kontroliuojant nuotekų išmetimą ir trąšų 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 212
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) imtis tolesnių veiksmų siekiant sumažinti 
išmetamą azoto ir fosforo kiekį, įskaitant 
dėl miestų ir pramonės nuotekų ir dėl trąšų 
naudojimo išmetamą kiekį;

f) imtis tolesnių veiksmų siekiant sumažinti 
išmetamą azoto ir fosforo kiekį, įskaitant 
dėl miestų ir pramonės nuotekų ir dėl trąšų 
naudojimo išmetamą kiekį, geriau 
kontroliuojant nuotekų išmetimą ir trąšų 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 213
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) imtis tolesnių veiksmų siekiant sumažinti 
išmetamą azoto ir fosforo kiekį, įskaitant 
dėl miestų ir pramonės nuotekų ir dėl trąšų 
naudojimo išmetamą kiekį;

f) imtis tolesnių veiksmų siekiant sumažinti 
išmetamą azoto ir fosforo kiekį, įskaitant 
dėl miestų ir pramonės nuotekų ir dėl trąšų 
naudojimo išmetamą kiekį, ir regeneruoti 
išmetamą fosforą;

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų skatinti regeneruoti fosforą, kuris yra svarbi žemės ūkyje naudojama medžiaga, nes 
gamtiniai jo telkiniai nyksta, o miestų nuotekose galima rasti didžiulius jo kiekius. 

Pakeitimas 214
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skatinti pereiti prie tvarių su žeme 
susijusių gyvūnų produkcijos sistemų 
geriau integruojant aplinkos apsaugos 
tikslus į žemės ūkio politiką; 

Or. en

Pakeitimas 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto antros pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 216
Andrés Perelló Rodríguez
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto antros pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 217
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 26 punkto antros pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) parengti ir įgyvendinti naują ES miškų 
strategiją, kurioje sprendžiami įvairūs 
miškams keliamų reikalavimų ir jų 
teikiamos naudos klausimai ir kuria 
padedama laikytis strategiškesnio požiūrio 
į miškų apsaugą ir puoselėjimą, ir pagal 
kurią kovai su miškų gaisrais skiriami 
būtini finansiniai ir žmogiškieji ištekliai.

Or. es

Pakeitimas 218
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 prioritetinis tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetinis tikslas: pasiekti, kad ES 
ekonomika taptų ekologiška ir 

2 prioritetinis tikslas: sukurti žiedinę mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų
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konkurencinga efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomika

ekonomiką, kurią plėtojant efektyviai 
naudojami ištekliai ir atsižvelgiama į 
aplinką ir ekosistemas

Or. it

(Plg. 2 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimą).

Pakeitimas 219
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 prioritetinis tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetinis tikslas: pasiekti, kad ES
ekonomika taptų ekologiška ir 
konkurencinga efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomika

2 prioritetinis tikslas: pasiekti, kad
Sąjungos ekonomika taptų aplinkai 
nekenksminga ir konkurencinga 
efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomika;

Or. fr

Pakeitimas 220
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ tikslas – remti perėjimą prie ūkio, 
kuriame tausiai naudojami visi ištekliai, 
ekonomikos augimas visiškai atsietas nuo 
išteklių ir energijos naudojimo ir jo 
poveikio aplinkai, mažinamas išmetamųjų 
ŠESD kiekis, didinama efektyvumu ir
inovacijomis grindžiama konkurencija ir
skatinamas didesnis energetinis saugumas.
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos
planas43 ir Konkurencingos mažo anglies 

27. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ tikslas – užtikrinti ūkio, kuriame 
tausiai naudojami visi ištekliai, 
ekonomikos augimas kiek įmanoma
atsietas nuo išteklių ir energijos naudojimo 
ir jo poveikio aplinkai, mažinamas 
išmetamųjų ŠESD kiekis, siekiama 
inovacijų ir skatinamas didesnis 
energetinis saugumas, konkurencingumą.
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos
planas ir Konkurencingos mažo anglies 
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dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo planas44 yra iniciatyvos 
pagrindinės sudedamosios dalys ir juose
nustatoma būsimų veiksmų šiems tikslams 
pasiekti sistema.

dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo planas yra iniciatyvos 
pagrindinės sudedamosios dalys, kadangi 
kai kurie skirtingi galimi scenarijai juose
pasirenkami kaip būsimų veiksmų šiems 
tikslams pasiekti gairės.

Or. it

Pakeitimas 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ tikslas – remti perėjimą prie ūkio, 
kuriame tausiai naudojami visi ištekliai, 
ekonomikos augimas visiškai atsietas nuo 
išteklių ir energijos naudojimo ir jo 
poveikio aplinkai, mažinamas išmetamųjų 
ŠESD kiekis, didinama efektyvumu ir 
inovacijomis grindžiama konkurencija ir 
skatinamas didesnis energetinis saugumas.
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planas ir Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo planas yra iniciatyvos 
pagrindinės sudedamosios dalys ir juose 
nustatoma būsimų veiksmų šiems tikslams 
pasiekti sistema.

27. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ tikslas – remti perėjimą prie ūkio, 
kuriame tausiai naudojami visi ištekliai, 
ekonomikos augimas visiškai atsietas nuo 
išteklių ir energijos naudojimo ir jo 
poveikio aplinkai, mažinamas išmetamųjų 
ŠESD kiekis, didinama efektyvumu ir 
inovacijomis grindžiama konkurencija ir 
skatinamas didesnis energetinis saugumas.
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planas ir Komisijos pasiūlymai dėl
Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo
plano, 2050 m. Energetikos veiksmų 
plano ir Transporto baltosios knygos yra 
svarbiausi pradiniai taškai siekiant 
2015 m. naujame pasauliniame susitarime 
dėl klimato nustatyti būsimų veiksmų 
šiems tikslams pasiekti sistemą.

Or. en

Pakeitimas 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ tikslas – remti perėjimą prie ūkio, 
kuriame tausiai naudojami visi ištekliai, 
ekonomikos augimas visiškai atsietas nuo 
išteklių ir energijos naudojimo ir jo 
poveikio aplinkai, mažinamas išmetamųjų 
ŠESD kiekis, didinama efektyvumu ir 
inovacijomis grindžiama konkurencija ir 
skatinamas didesnis energetinis saugumas. 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planas ir Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo planas yra iniciatyvos 
pagrindinės sudedamosios dalys ir juose 
nustatoma būsimų veiksmų šiems tikslams 
pasiekti sistema.

27. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ tikslas – remti perėjimą prie ūkio, 
kuriame tausiai naudojami visi ištekliai, 
ekonomikos augimas visiškai atsietas nuo 
išteklių ir energijos naudojimo ir jo 
poveikio aplinkai, mažinamas išmetamųjų 
ŠESD kiekis, didinama efektyvumu ir 
inovacijomis grindžiama konkurencija ir 
skatinamas didesnis energetinis saugumas. 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planas, Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo planas ir valstybių keitimasis 
geriausios praktikos pavyzdžiais yra 
iniciatyvos pagrindinės sudedamosios 
dalys ir juose nustatoma būsimų veiksmų
šiems tikslams pasiekti sistema.

Or. en

Pakeitimas 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ tikslas – remti perėjimą prie ūkio, 
kuriame tausiai naudojami visi ištekliai, 
ekonomikos augimas visiškai atsietas nuo 
išteklių ir energijos naudojimo ir jo 
poveikio aplinkai, mažinamas išmetamųjų 
ŠESD kiekis, didinama efektyvumu ir 
inovacijomis grindžiama konkurencija ir 
skatinamas didesnis energetinis saugumas. 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planas ir Konkurencingos mažo anglies 

27. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ tikslas – remti perėjimą prie ūkio, 
kuriame tausiai naudojami visi ištekliai, 
mažinamas bendras išteklių išgavimas ir 
naudojimas, ekonomikos augimas visiškai 
atsietas nuo išteklių ir energijos naudojimo 
ir jo poveikio aplinkai, mažinamas 
išmetamųjų ŠESD kiekis, didinama 
efektyvumu ir inovacijomis grindžiama 
konkurencija ir skatinamas didesnis 
energetinis ir išteklių saugumas. 



PE508.027v01-00 22/66 AM\931425LT.doc

LT

dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo planas yra iniciatyvos 
pagrindinės sudedamosios dalys ir juose 
nustatoma būsimų veiksmų šiems tikslams 
pasiekti sistema.

Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planas ir Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo planas yra iniciatyvos 
pagrindinės sudedamosios dalys ir juose 
nustatoma būsimų veiksmų šiems tikslams 
pasiekti sistema.

Or. en

Pakeitimas 224
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a. Bioekonomika yra itin svarbi siekiant 
užtikrinti protingą ir ekologišką augimą 
Europoje. Bioekonomika daro itin didelį 
poveikį Europos Sąjungos regionų 
ekonomikai ir ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo skatinimui. Plėtojant 
bioekonomiką reikia investuoti į žaliavų 
tiekimo grandines, kad būtų užtikrintas 
žaliavų prieinamumas.

Or. fi

Pakeitimas 225
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28. Siekiant padidinti konkurencingumą 
augant išteklių kainoms, esant jų stygiui ir 
tiekimo apribojimams, visuose ekonomikos 
sektoriuose būtinos inovacijos, kurių 
tikslas – efektyviau naudoti išteklius.
Pagrindinė inovacijų (įskaitant ekologines 
inovacijas) varomoji jėga – verslo 
sektorius. Tačiau pačios rinkos reikiamų 

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

valdžios institucijos turėtų tik užtikrinti 
bendrą ekologinių inovacijų sistemą, kad
nebūtų nukrypta nuo natūralios laisvosios 
rinkos raidos link tvarių verslo ar
technologinių aplinkos problemų
sprendimų.

Or. it

Pakeitimas 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

28. Siekiant padidinti konkurencingumą 
augant išteklių kainoms, esant
priklausomybei nuo importuojamų 
išteklių, išteklių stygiui ir tiekimo 
apribojimams, visuose ekonomikos 
sektoriuose būtinos inovacijos, kurių 
tikslas – efektyviau naudoti išteklius ir 
sumažinti jų bendrą naudojimą. Kad būtų 
prisidėta užtikrinant žaliavų tiekimą, 
reikia stiprinti pramonės subjektų ir 
atliekų tvarkymo sektoriaus partnerystę 
inovacijų srityje ir mokslinius tyrimus 
svarbių technologijoms naudojamų 
žaliavų perdirbimo srityje. Atsiliepiant į 
reguliavimo signalus, sklindančius iš 
plataus užmojo aplinkos apsaugos teisės 
aktų, pagrindinė inovacijų (įskaitant 
ekologines inovacijas) varomoji jėga –
verslo sektorius. Tačiau pačios rinkos 
reikiamų rezultatų nepasieks. Sąjungos ir 
valstybių narių valdžios institucijos turi 
imtis veiksmų, kad sudarytų tinkamas 
bendrąsias teisines sąlygas imtis
investavimo ir ekologinių inovacijų ir taip 
paskatintų kurti tvarius verslo ar 
technologinius aplinkos problemų 
sprendimus.
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Or. en

Pakeitimas 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 228
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29. Šis pagrindinis reikalavimas spręsti 
aplinkos problemas taip pat turi svarbių 
socialinių bei ekonominių privalumų. 
Perėjus prie efektyvaus išteklių naudojimo 
ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos gali būti sukurta 
daugiau darbo vietų, o tai būtina strategijos 

29. Šis pagrindinis reikalavimas spręsti 
aplinkos problemas taip pat turi svarbių 
socialinių bei ekonominių privalumų. 
Padidinus efektyvaus išteklių naudojimo ir 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos konkurencingumą gali būti 
sukurta daugiau darbo vietų, o tai būtina 
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„Europa 2020“ užimtumo tikslų 
įgyvendinimo sąlyga. Kelerius pastaruosius 
metus užimtumas ES aplinkos technologijų 
ir paslaugų sektoriuose augo maždaug 3 % 
kasmet. Apskaičiuota, kad pasaulinės 
ekologinės pramonės rinkos vertė – bent 
trilijonas eurų, ir prognozuojama, kad per 
kitus 10 metų ši suma beveik padvigubės. 
Europos bendrovės jau dabar pirmauja 
pasaulyje perdirbimo ir energijos vartojimo 
efektyvumo srityse; jas reikėtų skatinti 
pasinaudoti pasaulinės paklausos augimu, 
remiantis Ekologinių inovacijų veiksmų 
planu. Pavyzdžiui, numatoma, kad vien 
Europos atsinaujinančiosios energijos 
sektoriuje iki 2020 m. bus sukurta daugiau 
nei 400 000 naujų darbo vietų.

strategijos „Europa 2020“ užimtumo tikslų 
įgyvendinimo sąlyga. Kelerius pastaruosius 
metus užimtumas ES aplinkos technologijų 
ir paslaugų sektoriuose augo maždaug 3 % 
kasmet. Apskaičiuota, kad pasaulinės 
ekologinės pramonės rinkos vertė – bent 
trilijonas eurų, ir prognozuojama, kad per 
kitus 10 metų ši suma beveik padvigubės. 
Europos bendrovės jau dabar pirmauja 
pasaulyje perdirbimo ir energijos vartojimo 
efektyvumo srityse; jas reikėtų skatinti 
pasinaudoti pasaulinės paklausos augimu, 
remiantis Ekologinių inovacijų veiksmų 
planu. Pavyzdžiui, numatoma, kad vien 
Europos atsinaujinančiosios energijos 
sektoriuje iki 2020 m. bus sukurta daugiau 
nei 400 000 naujų darbo vietų.

Or. it

Pakeitimas 229
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29. Šis pagrindinis reikalavimas spręsti 
aplinkos problemas taip pat turi svarbių 
socialinių bei ekonominių privalumų. 
Perėjus prie efektyvaus išteklių naudojimo 
ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos gali būti sukurta 
daugiau darbo vietų, o tai būtina strategijos 
„Europa 2020“ užimtumo tikslų 
įgyvendinimo sąlyga. Kelerius pastaruosius 
metus užimtumas ES aplinkos technologijų 
ir paslaugų sektoriuose augo maždaug 3 % 
kasmet. Apskaičiuota, kad pasaulinės 
ekologinės pramonės rinkos vertė – bent 
trilijonas eurų, ir prognozuojama, kad per 
kitus 10 metų ši suma beveik padvigubės. 
Europos bendrovės jau dabar pirmauja 
pasaulyje perdirbimo ir energijos vartojimo 
efektyvumo srityse; jas reikėtų skatinti 

29. Šis pagrindinis reikalavimas spręsti 
aplinkos problemas taip pat turi svarbių 
socialinių bei ekonominių privalumų. 
Perėjus prie saugios ir tvarios efektyvaus 
išteklių naudojimo ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
gali būti sukurta daugiau darbo vietų, o tai 
būtina strategijos „Europa 2020“ užimtumo 
tikslų įgyvendinimo sąlyga. Kelerius 
pastaruosius metus užimtumas ES aplinkos 
technologijų ir paslaugų sektoriuose augo 
maždaug 3 % kasmet. Apskaičiuota, kad 
pasaulinės ekologinės pramonės rinkos 
vertė – bent trilijonas eurų, ir 
prognozuojama, kad per kitus 10 metų ši 
suma beveik padvigubės. Europos 
bendrovės jau dabar pirmauja pasaulyje 
perdirbimo ir energijos vartojimo 
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pasinaudoti pasaulinės paklausos augimu, 
remiantis Ekologinių inovacijų veiksmų 
planu. Pavyzdžiui, numatoma, kad vien 
Europos atsinaujinančiosios energijos 
sektoriuje iki 2020 m. bus sukurta daugiau 
nei 400 000 naujų darbo vietų49.

efektyvumo srityse; jas reikėtų skatinti 
pasinaudoti pasaulinės paklausos augimu, 
remiantis Ekologinių inovacijų veiksmų 
planu. Pavyzdžiui, numatoma, kad vien 
Europos atsinaujinančiosios energijos 
sektoriuje iki 2020 m. bus sukurta daugiau 
nei 400 000 naujų darbo vietų49.

Or. en

Pakeitimas 230
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 29 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a. Kad būtų pasiektas šis tikslas, ES 
turės sudaryti ir išlaikyti sąlygas, būtinas 
siekiant plėtoti biologinės pramonės 
sektorius, taip pat užtikrinti šiems 
sektoriams tvarų žaliavos tiekimą.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi pranešėjo pasiūlytu 28 pakeitimu, kuriame „ekologinė pramonė“ pakeista 
„biologine pramone“, kadangi ją paminėjus pritariama ES bioekonomikos strategijai.

Pakeitimas 231
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30. Siekiant įgyvendinti suplanuotus 
2020 m. tikslus ir iki 2050 m. sukurti 
konkurencingą mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką, būtina 
visiškai įgyvendinti ES klimato kaitos ir 

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

sėkmingai mažina išmetamųjų ŠESD kiekį, 
kad iki 2020 m. jis būtų 20 % mažesnis, 
palyginti su 1990 m. kiekiu, su 
apgailestavimu tenka pažymėti, kad 
įgyvendinant šį dokumentų rinkinį 
netvariai padidėjo energijos kaina ir
paradoksaliai skatinamas anglies dioksido 
nutekėjimas. Tikimasi, kad įgyvendinant 
naująją Energijos vartojimo efektyvumo
direktyvą bus išspręsta ši problema. 
Kalbant apie efektyvų ir tvarų išteklių 
naudojimą, visų pirma reikėtų atsižvelgti į
besitęsiančias diskusijas dėl prieštaravimų, 
susijusių su žemės naudojimu maisto 
reikmėms ir biodegalams.

Or. it

Pakeitimas 232
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

30. Siekiant įgyvendinti suplanuotus 
2020 m. tikslus ir iki 2050 m. sukurti 
konkurencingą mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką, būtina 
visiškai įgyvendinti ES klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį. ES šiuo 
metu sėkmingai mažina išmetamųjų ŠESD 
kiekį, kad iki 2020 m. jis būtų 20 % 
mažesnis, palyginti su 1990 m. kiekiu, 
tačiau norint pasiekti 20 % energijos 
vartojimo efektyvumo tikslą efektyvumą 
reikės didinti gerokai sparčiau. Tikimasi, 
kad naujoji Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyva bus labai naudinga 
šiuo atžvilgiu. Tai taip pat svarbu 
atsižvelgiant į vis didėjančią energijos 
paklausą. Be to, energijos vartojimo 
efektyvumas turi būti grindžiamas išteklių 
naudojimo efektyvumu, kad būtų 
skatinamas žaliavos prieinamumas 
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pramonės reikmėms. Visų pirma svarbu 
atsižvelgti į besitęsiančias diskusijas dėl 
prieštaravimų, susijusių su žemės 
naudojimu maisto reikmėms ir 
biodegalams. Taip pat itin svarbu 
užtikrinti, kad medienos ištekliai, įskaitant 
biomasę energijai gaminti, būtų tvariai 
valdomi ir naudojami atsižvelgiant į 
medžiagų pakopinį naudojimą siekiant 
skatinti mažai anglies dioksido 
išskiriančios bioekonomikos ir didesnės 
vertės produktų kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

30. Siekiant įgyvendinti tris nustatytus
2020 m. tikslus ir iki 2050 m. sukurti 
konkurencingą, tvarią mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomiką,
pagrįstą didelio masto atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos tiekimu, būtina visiškai 
įgyvendinti ES klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį. ES šiuo 
metu sėkmingai mažina išmetamųjų ŠESD 
kiekį, kad iki 2020 m. jis būtų 20 % 
mažesnis, palyginti su 1990 m. kiekiu, ir 
galėtų padaryti dar didesnę pažangą,
tačiau norint pasiekti 20 % energijos 
vartojimo efektyvumo tikslą efektyvumą 
reikės didinti gerokai sparčiau visais 
lygmenimis. Tai taip pat svarbu 
atsižvelgiant į vis didėjančią energijos 
paklausą ir didėjančią konkurenciją dėl
žemės maisto ir energijos reikmėms. Todėl 
svarbu užtikrinti, kad energijai būtų 
naudojami tik tokie biomasės kiekiai, 
kuriuos galima tvariai užtikrinti laikantis 
pakopinio naudojimo principo. Kadangi
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tikimasi, kad naujoji Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyva bus labai naudinga 
šiuo atžvilgiu, ją reikėtų papildyti visiems į 
ES rinką patenkantiems su energija 
susijusiems produktams nustačius 
energijos naudojimo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 234
Christa Klaß, Britta Reimers

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

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

Or. de
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

30. Siekiant įgyvendinti suplanuotus 
2020 m. tikslus ir iki 2050 m. sukurti 
konkurencingą mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką, būtina 
visiškai įgyvendinti ES klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį. ES šiuo 
metu sėkmingai mažina išmetamųjų ŠESD 
kiekį, kad iki 2020 m. jis būtų 20 % 
mažesnis, palyginti su 1990 m. kiekiu, 
tačiau norint pasiekti 20 % energijos 
vartojimo efektyvumo tikslą efektyvumą 
reikės didinti gerokai sparčiau. Tai taip pat 
svarbu atsižvelgiant į vis didėjančią 
energijos paklausą ir didėjančią 
konkurenciją dėl žemės maisto ir 
energijos reikmėms. Todėl svarbu 
užtikrinti, kad energijai būtų naudojami 
tik tokie biomasės kiekiai, kuriuos galima 
tvariai užtikrinti, ir kad biomasė būtų 
naudojama kiek galima efektyviau 
laikantis pakopinio naudojimo principo. 
Tikimasi, kad naujoji Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyva bus labai naudinga 
šiuo atžvilgiu.

Or. en
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31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių 
pastangų, išmetamųjų ŠESD kiekį būtina 
mažinti visuose ekonomikos sektoriuose.
ES turi susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių 
reikės imtis klimato ir energetikos srityse 
po 2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 

31. Kad ES įgyvendinti savo 
įsipareigojimus ir pasiekti tikslą iki 
2050 m. 80−95 % sumažinti išmetamų 
ŠESD kiekį, išmetamųjų ŠESD kiekį 
būtina mažinti visuose ekonomikos 
sektoriuose. ES turi skubiai susitarti dėl 
tolesnių veiksmų, kurių reikės imtis
siekiant sukurti naują klimato ir 
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susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis.
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis.

energetikos sistemą po 2020 m. ir nustatyti 
tris teisiškai privalomus išmetamų teršalų,
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
tikslus, kad pasirengtų aktyviai dalyvauti 
tarptautinėse derybose dėl naujo teisiškai 
privalomo susitarimo iki 2015 m., taip pat 
kad pateiktų valstybėms narėms ir 
pramonei aiškius principus dėl vidutinės
trukmės ir ilgo laikotarpio investicijų.
Taigi ES turi apsvarstyti politikos 
galimybes, kaip pasiekti Mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo plane nustatytus išmetamųjų 
teršalų mažinimo tikslus po 2020 m.
vadovaujantis pasiūlytomis gairėmis ir 
naujausiomis mokslo žiniomis. 2050 m. 
Energetikos veiksmų planą ir Transporto 
baltąją knygą būtina paremti tvirtomis 
politikos programomis, 2030, 2040 ir 
2050 m. gairėmis ir tikslais. Be to, 
valstybės narės turi parengti ir įgyvendinti 
ilgalaikes, ekonomiškai efektyvias mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
plėtros strategijas, kuriomis būtų siekiama 
ES tikslo iki amžiaus vidurio sumažinti
priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
palyginti su 1990 m., taip prisidedant prie 
pasaulinių pastangų užtikrinti, kad vidutinė 
temperatūra pasaulyje nepakiltų daugiau 
nei 2ºC. ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema ir toliau bus pagrindinis 
ES klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis ir jį reikia reformuoti, kad būtų 
paskatintos investicijos į mažo anglies 
dioksido kiekio ir tvarias technologijas.
Kad įvykdytų savo tarptautinius 
įsipareigojimus, ES turi smarkiai remti 
besivystančias šalis  joms siekiant 
sušvelninti klimato kaitos padarinius, 
padėti joms kurti pajėgumus, teikti joms 
finansinę pagalbą ir perduoti 
technologijas.

Or. en
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31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis.
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m.
ramstis.

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis, kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo
pasaulinio susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės ir ilgo
laikotarpio investicijų. 2050 m. 
Energetikos veiksmų planą ir Transporto 
baltąją knygą būtina paremti tvirtomis 
politikos programomis. Be to, valstybės 
narės turi parengti ir įgyvendinti ilgalaikes, 
ekonomiškai efektyvias mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų plėtros 
strategijas, kuriomis būtų siekiama ES 
tikslo iki amžiaus vidurio 80–95 % 
sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį, 
palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema, ko gero, ir toliau bus viena iš 
svarbiausių ES klimato kaitos politikos po 
2020 m. priemonių.

Or. it
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis.
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis.

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES, 
remdamasi būsimomis diskusijomis dėl 
2030 m. klimato ir energijos politikos 
pagrindų, turi susitarti dėl tolesnių 
veiksmų, kurių reikės imtis, kad pasirengtų 
tarptautinėms deryboms dėl naujo teisiškai 
privalomo susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kurias šiuo klausimu 
pasiūlys Komisija. 2050 m. Energetikos 
veiksmų planą ir Transporto baltąją knygą 
būtina paremti tvirtomis politikos 
programomis. Be to, valstybės narės turi 
parengti ir įgyvendinti ilgalaikes, 
ekonomiškai efektyvias mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų plėtros 
strategijas, kuriomis būtų siekiama ES 
tikslo iki amžiaus vidurio 80–95 % 
sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį, 
palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis.

Or. en
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31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis. 
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis.

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turėtų įsipareigoti 
nedelsiant parengti 2030 m. energijos ir 
klimato politikos pagrindus, kurie būtų 
grindžiami privalomais išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tvarios 
energijos ir energijos vartojimo 
efektyvumo tikslais. 2050 m. Energetikos 
veiksmų planą ir Transporto baltąją knygą 
būtina paremti tvirtomis politikos 
programomis. Be to, valstybės narės turi 
parengti ir įgyvendinti ilgalaikes, 
ekonomiškai efektyvias mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų plėtros 
strategijas, kuriomis būtų siekiama ES 
tikslo iki amžiaus vidurio 80–95 % 
sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį, 
palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis.

Or. de
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31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis. 
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis.

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis. 
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
perspektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC.

Or. pt
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31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis. 
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis.

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis. 
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. Tuo 
pat metu turėtų būti reguliariai atliekami 
patikrinimai siekiant nustatyti, ar šį tikslą 
galima realiai pasiekti. ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema ir toliau 
bus pagrindinis ES klimato kaitos politikos 
po 2020 m. ramstis.

Or. de

Pagrindimas

Jei svarbus 2 laipsnių tikslas nebus pasiektas, nesėkmingos politikos priemonės turės būti 
panaikintos, kad būtų sumažinta našta Europos ekonomikos vystymuisi.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis. 
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis.

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisidėti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti dėl tolesnių veiksmų, kurių reikės 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautinėms 
deryboms dėl naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstybėms narėms ir pramonei aiškius 
principus dėl vidutinės trukmės laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis. 
Be to, valstybės narės turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis. Bus imtasi struktūrinių 
priemonių siekiant pašalinti apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos veikimo 
trūkumus ir disbalansą ankstyvaisiais jos 
naudojimo komerciniais tikslais etapais. 

Or. es
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33. Taip pat bus imtasi priemonių toliau 
gerinti ES rinkoje esančių prekių ir 
paslaugų aplinkosauginį veiksmingumą per 
visą jų gyvavimo ciklą, didinant 
ekologiškai tvarių produktų pasiūlą ir 
skatinant vartotojus rinktis šiuos produktus, 
kad jų paklausa gerokai padidėtų. Tai 
ketinama pasiekti naudojant įvairias 
suderintas paskatas vartotojams ir 
įmonėms, įskaitant MVĮ, rinkos priemones 
ir taisykles, skirtas jų veiklos ir produktų 
poveikiui aplinkai mažinti. Bus peržiūrėti 
galiojantys produktus reglamentuojantys 
teisės aktai, tokie kaip Ekologinio 
projektavimo ir Energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimo direktyvos ir 
Ekologinio ženklo reglamentas, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą gyvavimo ciklą, taip 
užtikrinant nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo ES pagrindą.

33. Kai kurių taikomų politikos 
priemonių, susijusių su gamyba ir 
vartojimu, apimtis yra ribota. Kad būtų 
skatinamas efektyvus išteklių naudojimas 
ir žiedinė ekonomika, būtina sukurti 
sistemą, kurią taikant gamintojams ir 
vartotojams būtų siunčiami atitinkami 
signalai. Bus imtasi priemonių toliau 
gerinti ES rinkoje esančių prekių ir 
paslaugų aplinkosauginį veiksmingumą per 
visą jų gyvavimo ciklą, didinant 
ekologiškai tvarių produktų pasiūlą ir 
skatinant vartotojus rinktis šiuos produktus, 
kad jų paklausa gerokai padidėtų. Tai 
ketinama pasiekti naudojant įvairias 
suderintas paskatas vartotojams ir 
įmonėms, įskaitant MVĮ, rinkos priemones 
ir taisykles, skirtas jų veiklos ir produktų 
poveikiui aplinkai mažinti. Vartotojai 
turėtų gauti tikslią ir patikimą informaciją 
apie perkamus produktus, taip pat apie 
aplinkosauginius reikalavimus. Taip pat 
gali būti remiami efektyviai išteklius 
naudojančio verslo modeliai, pvz., 
produktų aptarnavimo sistemos, įskaitant 
produktų išperkamąją nuomą.  Bus 
peržiūrėti galiojantys produktus 
reglamentuojantys teisės aktai, tokie kaip 
Ekologinio projektavimo ir Energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo 
direktyvos ir Ekologinio ženklo 
reglamentas, siekiant pagerinti produktų 
aplinkosauginį veiksmingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą per visą gyvavimo 
ciklą ir atkreipti dėmesį į esamas 
nuostatas taikant nuoseklesnį tvarios 
gamybos ir vartojimo ES teisinį pagrindą.
Šis gyvavimo ciklo rodikliais paremtas 
teisinis pagrindas padėtų spręsti tvaraus 
vartojimo ir gamybos acquis 
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fragmentacijos ir apimties trūkumo 
problemas ir nustatyti bei pašalinti 
politikos, paskatų ir teisės aktų spragas 
siekiant užtikrinti minimalius produktų 
aplinkosauginio veiksmingumo 
reikalavimus.

Or. en
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33. Taip pat bus imtasi priemonių toliau 
gerinti ES rinkoje esančių prekių ir 
paslaugų aplinkosauginį veiksmingumą per 
visą jų gyvavimo ciklą, didinant 
ekologiškai tvarių produktų pasiūlą ir 
skatinant vartotojus rinktis šiuos produktus, 
kad jų paklausa gerokai padidėtų. Tai 
ketinama pasiekti naudojant įvairias 
suderintas paskatas vartotojams ir 
įmonėms, įskaitant MVĮ, rinkos priemones 
ir taisykles, skirtas jų veiklos ir produktų 
poveikiui aplinkai mažinti. Bus peržiūrėti 
galiojantys produktus reglamentuojantys 
teisės aktai, tokie kaip Ekologinio 
projektavimo ir Energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimo direktyvos ir 
Ekologinio ženklo reglamentas, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą gyvavimo ciklą, taip 
užtikrinant nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo ES pagrindą.

33. Taip pat bus imtasi priemonių toliau 
gerinti ES rinkoje esančių prekių ir 
paslaugų aplinkosauginį veiksmingumą per 
visą jų gyvavimo ciklą ir nustatyti siektini 
rodikliai, didinant ekologiškai tvarių 
produktų pasiūlą ir skatinant vartotojus 
rinktis šiuos produktus, kad jų paklausa 
gerokai padidėtų. Tai ketinama pasiekti 
naudojant įvairias suderintas paskatas 
vartotojams ir įmonėms, įskaitant MVĮ, 
rinkos priemones ir taisykles, skirtas jų 
veiklos ir produktų poveikiui aplinkai 
mažinti. Bus peržiūrėti galiojantys 
produktus reglamentuojantys teisės aktai, 
tokie kaip Ekologinio projektavimo ir 
Energijos vartojimo efektyvumo 
ženklinimo direktyvos ir Ekologinio ženklo 
reglamentas, siekiant pagerinti produktų 
aplinkosauginį veiksmingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą per visą gyvavimo 
ciklą, taip užtikrinant nuoseklesnį tvarios 
gamybos ir vartojimo ES pagrindą ir siekti 
atkuriamosios žiedinės ekonomikos.
Gamintojo atsakomybė bus sustiprinta 
pratęsiant konkrečių produktų grupių 
garantinius laikotarpius. Siekiant teikti 
palyginamą ir patikimą informaciją 
vartotojams ir galutiniams naudotojams, 
turėtų būti reikalaujama taikyti 
standartizuotą produktų ženklinimo 
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metodiką.
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34. Kadangi 80 % viso su produktais 
susijusio poveikio aplinkai įtvirtinama 
produktų projektavimo etape, ES politikos 
sistema turėtų užtikrinti, kad ES rinkai 
pateikiami prioritetiniai produktai būtų 
suprojektuoti ekologiškai, siekiant 
užtikrinti optimalų išteklių ir medžiagų 
naudojimo efektyvumą, be kita ko, 
sprendžiant perdirbimo galimybių, 
perdirbto turinio ir patvarumo klausimus. 
Būtina įgyvendinti šiuos reikalavimus ir 
užtikrinti jų vykdymą. ES ir nacionaliniu 
lygmeniu bus dedama daugiau pastangų 
šalinti kliūtis ekologinėms inovacijoms ir 
atverti visą Europos ekologinės pramonės 
potencialą – tai padės kurti ekologiškas 
darbo vietas ir užtikrinti ekologišką 
ekonomikos augimą.

34. Kadangi 80 % viso su produktais 
susijusio poveikio aplinkai įtvirtinama 
produktų projektavimo etape, ES politikos 
sistema turėtų užtikrinti, kad ES rinkai 
pateikiami prioritetiniai produktai būtų 
suprojektuoti ekologiškai, siekiant 
užtikrinti optimalų išteklių ir medžiagų 
naudojimo efektyvumą, be kita ko, 
sprendžiant patvarumo, pataisomumo, 
pakartotinio panaudojimo, perdirbimo 
galimybių, perdirbto turinio panaudojimo
ir išmontavimo klausimus. Ilguoju 
laikotarpiu produktai ir jų sudėtines dalys 
turi būti tvariai išgaunami ir suprojektuoti 
taip, kad galėtų būti pakartotinai 
panaudoti arba visiškai perdirbti. Būtina 
įgyvendinti šiuos reikalavimus ir užtikrinti 
jų vykdymą. ES ir nacionaliniu lygmeniu 
bus dedama daugiau pastangų šalinti kliūtis 
ekologinėms inovacijoms, didinti vartotojų
informuotumą ir sąmoningumą ir atverti 
visą Europos ekologinės pramonės 
potencialą – tai padės kurti ekologiškas 
darbo vietas ir užtikrinti ekologišką 
ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 246
Jean-Pierre Audy
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34. Kadangi 80 % viso su produktais 
susijusio poveikio aplinkai įtvirtinama 
produktų projektavimo etape, ES politikos 
sistema turėtų užtikrinti, kad ES rinkai 
pateikiami prioritetiniai produktai būtų 
suprojektuoti ekologiškai, siekiant 
užtikrinti optimalų išteklių ir medžiagų 
naudojimo efektyvumą, be kita ko, 
sprendžiant perdirbimo galimybių, 
perdirbto turinio ir patvarumo klausimus. 
Būtina įgyvendinti šiuos reikalavimus ir 
užtikrinti jų vykdymą. ES ir nacionaliniu 
lygmeniu bus dedama daugiau pastangų 
šalinti kliūtis ekologinėms inovacijoms ir 
atverti visą Europos ekologinės pramonės 
potencialą – tai padės kurti ekologiškas 
darbo vietas ir užtikrinti ekologišką 
ekonomikos augimą.

34. Kadangi 80 % viso su produktais 
susijusio poveikio aplinkai įtvirtinama 
produktų projektavimo etape, ES politikos 
sistema turėtų užtikrinti, kad ES rinkai 
pateikiami prioritetiniai produktai būtų 
ekologiški, siekiant užtikrinti optimalų 
išteklių ir medžiagų naudojimo 
efektyvumą, be kita ko, sprendžiant 
perdirbimo galimybių, perdirbto turinio ir 
patvarumo klausimus. Būtina įgyvendinti 
šiuos reikalavimus ir užtikrinti jų 
vykdymą. ES ir nacionaliniu lygmeniu bus 
dedama daugiau pastangų šalinti kliūtis 
ekologinėms inovacijoms ir atverti visą 
Europos ekologinės pramonės potencialą –
tai padės kurti ekologiškas darbo vietas ir 
užtikrinti ekologišką ekonomikos augimą.

Or. fr
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34. Kadangi 80 % viso su produktais 
susijusio poveikio aplinkai įtvirtinama 
produktų projektavimo etape, ES politikos 
sistema turėtų užtikrinti, kad ES rinkai 
pateikiami prioritetiniai produktai būtų 
suprojektuoti ekologiškai, siekiant 
užtikrinti optimalų išteklių ir medžiagų 
naudojimo efektyvumą, be kita ko, 
sprendžiant perdirbimo galimybių, 
perdirbto turinio ir patvarumo klausimus. 
Būtina įgyvendinti šiuos reikalavimus ir 
užtikrinti jų vykdymą. ES ir nacionaliniu 

34. Kadangi 80 % viso su produktais 
susijusio poveikio aplinkai įtvirtinama 
produktų projektavimo etape, ES politikos 
sistema turėtų būti skatinama, kad ES 
rinkai pateikiami prioritetiniai produktai 
būtų suprojektuoti ekologiškai, siekiant 
užtikrinti optimalų išteklių ir medžiagų 
naudojimo efektyvumą, be kita ko, 
sprendžiant perdirbimo galimybių, 
perdirbto turinio ir patvarumo klausimus. 
Būtina įgyvendinti šiuos reikalavimus ir 
užtikrinti jų vykdymą. ES ir nacionaliniu 
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lygmeniu bus dedama daugiau pastangų 
šalinti kliūtis ekologinėms inovacijoms ir 
atverti visą Europos ekologinės pramonės 
potencialą – tai padės kurti ekologiškas 
darbo vietas ir užtikrinti ekologišką 
ekonomikos augimą.

lygmeniu bus dedama daugiau pastangų 
šalinti kliūtis ekologinėms inovacijoms ir 
atverti visą Europos ekologinės pramonės 
potencialą – tai padės kurti ekologiškas 
darbo vietas ir užtikrinti ekologišką 
ekonomikos augimą.

Or. it

Pakeitimas 248
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 34 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34. Kadangi 80 % viso su produktais 
susijusio poveikio aplinkai įtvirtinama 
produktų projektavimo etape, ES politikos 
sistema turėtų užtikrinti, kad ES rinkai 
pateikiami prioritetiniai produktai būtų 
suprojektuoti ekologiškai, siekiant 
užtikrinti optimalų išteklių ir medžiagų 
naudojimo efektyvumą, be kita ko, 
sprendžiant perdirbimo galimybių, 
perdirbto turinio ir patvarumo klausimus. 
Būtina įgyvendinti šiuos reikalavimus ir 
užtikrinti jų vykdymą. ES ir nacionaliniu 
lygmeniu bus dedama daugiau pastangų 
šalinti kliūtis ekologinėms inovacijoms ir 
atverti visą Europos ekologinės pramonės 
potencialą – tai padės kurti ekologiškas 
darbo vietas ir užtikrinti ekologišką 
ekonomikos augimą.

34. Kadangi 80 % viso su produktais 
susijusio poveikio aplinkai įtvirtinama 
produktų projektavimo etape, ES politikos 
sistema turėtų užtikrinti, kad ES rinkai 
pateikiami prioritetiniai produktai būtų 
suprojektuoti ekologiškai, siekiant 
užtikrinti optimalų išteklių ir medžiagų 
naudojimo efektyvumą, be kita ko, 
sprendžiant perdirbimo galimybių, 
perdirbto turinio ir patvarumo klausimus. 
Būtina įgyvendinti šiuos reikalavimus ir 
užtikrinti jų vykdymą. ES ir nacionaliniu 
lygmeniu bus dedama daugiau pastangų 
šalinti kliūtis ekologinėms inovacijoms ir 
atverti visą Europos ekologinės pramonės 
potencialą – tai padės kurti ekologiškas 
darbo vietas ir užtikrinti ekologišką 
ekonomikos augimą. Vis dėlto tokiomis 
priemonėmis jokiu būdu negalima 
uždrausti produktų.

Or. de

Pagrindimas

Elektros lemputėms taikomas draudimas buvo daugelio vartotojų neteisingai suprastas. 
Tikslingiau teikti paramą ir subsidijas aplinkai naudingų produktų, kaip alternatyvos 
žalingiems produktams, gamybai nei taikyti paprastus draudimus.
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Pakeitimas 249
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 35 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pramonė taip pat naudoja energiją ir daro atitinkamą poveikį aplinkai. Šis paaiškinimas 
atrodo būtinas, nes sąvoka „vartotojas“ ES vartojama nenuosekliai.

Pakeitimas 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 35 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35. Siekiant nustatyti veiksmų, kuriais būtų 
ne tik įgyvendinami išmetamųjų ŠESD 
kiekio ir energijos tikslai, bet ir tobulinami 
kiti išteklių naudojimo efektyvumo 
aspektai, pagrindą, bus nustatyti bendro 
vartojimo poveikio aplinkai mažinimo 

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

tikslai, visų pirma maisto, būsto ir judumo 
sektoriuose. Bendras šių sektorių poveikis 
sudaro beveik 80 % viso vartojimo 
poveikio aplinkai. Rio+20 išvadose 
pripažintas poreikis gerokai sumažinti po 
derliaus nuėmimo patiriamus ir kitus 
maisto nuostolius bei maisto atliekas visoje 
maisto tiekimo grandinėje. Todėl Komisija 
turėtų pristatyti išsamią kovos su 
bereikalingu maisto švaistymu strategiją 
ir teikti aktyvią pagalbą valstybėms 
narėms kovojant su pernelyg dideliu 
atliekų susidarymu.

Or. de

Pakeitimas 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 35 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

35. Siekiant nustatyti veiksmų, kuriais būtų 
ne tik įgyvendinami išmetamųjų ŠESD 
kiekio ir energijos tikslai, bet ir tobulinami 
kiti išteklių naudojimo efektyvumo 
aspektai, pagrindą, iki 2015 m. turi būti 
patvirtinti žemės, vandens ir žaliavų 
naudojimo rodiklių bei anglies dioksido 
išmetimo rodiklių matmenys ir tikslai. 
Bent vienas iš šių rodiklių iki 2015 m. turi 
tapti Europos semestro dalimi. Be to, bus 
nustatyti bendro vartojimo poveikio 
aplinkai mažinimo tikslai, visų pirma 
maisto, būsto ir judumo sektoriuose. 
Bendras šių sektorių poveikis sudaro 
beveik 80 % viso vartojimo poveikio 
aplinkai. Rio+20 išvadose pripažintas 
poreikis gerokai sumažinti po derliaus 
nuėmimo patiriamus ir kitus maisto 
nuostolius bei maisto atliekas visoje maisto 
tiekimo grandinėje.

Or. en
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Pakeitimas 252
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 35 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a. Žmonėms tinkamų vartoti grūdų 
šėrimas gyvuliams yra neefektyvus 
išteklių naudojimas, nes didelė dalis jų 
maistinės vertės prarandama augalinę 
medžiagą perdirbant į gyvūninę. Tai yra 
tiek grūdų, tiek žemės, vandens ir 
energijos, naudojamos jiems auginti, 
švaistymas.

Or. en

Pakeitimas 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 36 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36. Be privalomų žaliojo viešojo pirkimo 
reikalavimų, taikomų tam tikroms produktų 
kategorijoms, daugelis valstybių narių 
patvirtino savanoriškus veiksmų planus ir 
nemažai valstybių narių taip pat nustatė 
tikslus konkrečioms produktų grupėms. 
Tačiau administracijos visais lygmenimis 
dar turi daug galimybių toliau mažinti 
poveikį aplinkai, priimdamos sprendimus 
dėl pirkimo. Valstybės narės ir regionai 
turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad pasiektų 
nustatytą tikslą – taikyti žaliojo pirkimo 
kriterijus bent 50 % viešųjų konkursų. 
Komisija įvertins galimybę priimti 
papildomus konkretiems sektoriams skirtus 
teisės aktus, kuriais būtų nustatytos 
papildomoms produktų kategorijoms 

36. Be privalomų žaliojo viešojo pirkimo 
reikalavimų, taikomų tam tikroms produktų 
kategorijoms, daugelis valstybių narių 
patvirtino savanoriškus veiksmų planus ir 
nemažai valstybių narių taip pat nustatė 
tikslus konkrečioms produktų grupėms. 
Tačiau administracijos visais lygmenimis 
dar turi daug galimybių toliau mažinti 
poveikį aplinkai, priimdamos sprendimus 
dėl pirkimo. Valstybės narės ir regionai 
turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad pasiektų 
nustatytą tikslą – taikyti žaliojo pirkimo 
kriterijus bent 50 % viešųjų konkursų. 
Komisija siūlys papildomus konkretiems 
sektoriams skirtus teisės aktus, kuriais būtų 
nustatytos papildomoms produktų 
kategorijoms taikomos privalomos žaliojo 
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taikomos privalomos žaliojo viešojo 
pirkimo taisyklės.

viešojo pirkimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 254
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 36 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36. Be privalomų žaliojo viešojo pirkimo 
reikalavimų, taikomų tam tikroms produktų 
kategorijoms, daugelis valstybių narių 
patvirtino savanoriškus veiksmų planus ir 
nemažai valstybių narių taip pat nustatė 
tikslus konkrečioms produktų grupėms. 
Tačiau administracijos visais lygmenimis 
dar turi daug galimybių toliau mažinti 
poveikį aplinkai, priimdamos sprendimus 
dėl pirkimo. Valstybės narės ir regionai 
turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad pasiektų 
nustatytą tikslą – taikyti žaliojo pirkimo 
kriterijus bent 50 % viešųjų konkursų. 
Komisija įvertins galimybę priimti 
papildomus konkretiems sektoriams skirtus 
teisės aktus, kuriais būtų nustatytos 
papildomoms produktų kategorijoms 
taikomos privalomos žaliojo viešojo 
pirkimo taisyklės.

36. Be privalomų žaliojo viešojo pirkimo 
reikalavimų, taikomų tam tikroms produktų 
kategorijoms, daugelis valstybių narių 
patvirtino savanoriškus veiksmų planus ir 
nemažai valstybių narių taip pat nustatė 
tikslus konkrečioms produktų grupėms. 
Tačiau administracijos visais lygmenimis 
dar turi daug galimybių toliau mažinti 
poveikį aplinkai, priimdamos sprendimus 
dėl pirkimo. Valstybės narės ir regionai 
turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad pasiektų 
nustatytą tikslą – taikyti žaliojo pirkimo
kriterijus bent 50 % viešųjų konkursų. 
Komisija įvertins galimybę priimti 
konkretiems sektoriams skirtus standartus, 
kuriais būtų skatinami aplinką tausojantys 
papildomų produktų kategorijų viešieji 
pirkimai.

Or. pt

Pakeitimas 255
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 36 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36. Be privalomų žaliojo viešojo pirkimo 36. Be privalomų žaliojo viešojo pirkimo 
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reikalavimų, taikomų tam tikroms produktų 
kategorijoms, daugelis valstybių narių 
patvirtino savanoriškus veiksmų planus ir 
nemažai valstybių narių taip pat nustatė 
tikslus konkrečioms produktų grupėms. 
Tačiau administracijos visais lygmenimis 
dar turi daug galimybių toliau mažinti 
poveikį aplinkai, priimdamos sprendimus 
dėl pirkimo. Valstybės narės ir regionai 
turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad pasiektų 
nustatytą tikslą – taikyti žaliojo pirkimo 
kriterijus bent 50 % viešųjų konkursų. 
Komisija įvertins galimybę priimti 
papildomus konkretiems sektoriams skirtus 
teisės aktus, kuriais būtų nustatytos 
papildomoms produktų kategorijoms 
taikomos privalomos žaliojo viešojo 
pirkimo taisyklės.

reikalavimų, taikomų tam tikroms produktų 
kategorijoms, daugelis valstybių narių 
patvirtino savanoriškus veiksmų planus ir 
nemažai valstybių narių taip pat nustatė 
tikslus konkrečioms produktų grupėms. 
Tačiau administracijos visais lygmenimis 
dar turi daug galimybių toliau mažinti 
poveikį aplinkai, priimdamos sprendimus 
dėl pirkimo. Valstybės narės ir regionai 
turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad pasiektų 
nustatytą tikslą – taikyti žaliojo pirkimo 
kriterijus bent 50 % viešųjų konkursų. 
Komisija įvertins galimybę priimti 
papildomus konkretiems sektoriams skirtus 
teisės aktus, kuriais būtų nustatytos 
papildomoms produktų kategorijoms, 
įskaitant maistą, taikomos privalomos 
žaliojo viešojo pirkimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 256
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 36 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36. Be privalomų žaliojo viešojo pirkimo 
reikalavimų, taikomų tam tikroms produktų 
kategorijoms, daugelis valstybių narių 
patvirtino savanoriškus veiksmų planus ir 
nemažai valstybių narių taip pat nustatė 
tikslus konkrečioms produktų grupėms. 
Tačiau administracijos visais lygmenimis 
dar turi daug galimybių toliau mažinti 
poveikį aplinkai, priimdamos sprendimus 
dėl pirkimo. Valstybės narės ir regionai 
turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad pasiektų 
nustatytą tikslą – taikyti žaliojo pirkimo 
kriterijus bent 50 % viešųjų konkursų. 
Komisija įvertins galimybę priimti 
papildomus konkretiems sektoriams skirtus 
teisės aktus, kuriais būtų nustatytos 
papildomoms produktų kategorijoms 

36. Be privalomų žaliojo viešojo pirkimo 
reikalavimų, taikomų tam tikroms produktų 
kategorijoms, daugelis valstybių narių 
patvirtino savanoriškus veiksmų planus ir 
nemažai valstybių narių taip pat nustatė 
tikslus konkrečioms produktų grupėms. 
Tačiau administracijos visais lygmenimis 
dar turi daug galimybių toliau mažinti 
poveikį aplinkai, priimdamos sprendimus 
dėl pirkimo. Valstybės narės ir regionai 
turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad pasiektų 
nustatytą tikslą – taikyti Europos Sąjungos
žaliojo pirkimo kriterijus bent 50 % viešųjų 
konkursų. Komisija įvertins galimybę 
priimti papildomus konkretiems sektoriams 
skirtus teisės aktus, kuriais būtų nustatytos 
papildomoms produktų kategorijoms 
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taikomos privalomos žaliojo viešojo 
pirkimo taisyklės.

taikomos privalomos žaliojo viešojo 
pirkimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 257
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 
naudoti išteklius, atverti naujas rinkas,
kurti naujas darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų importo, kartu 
mažinant poveikį aplinkai. Kiekvienais 
metais ES susidaro 2,7 mlrd. tonų atliekų, 
iš jų 98 mln. tonų atliekų yra pavojingos. 
Vidutiniškai tik 40 % kietųjų atliekų 
panaudojama pakartotinai arba perdirbama. 
Visa kita vežama į sąvartynus arba 
deginama. Kai kuriose valstybėse narėse 
perdirbama daugiau nei 70 % atliekų – tai 
rodo, kad atliekos galėtų būti naudojamos 
kaip vienas iš pagrindinių ES išteklių. 
Tačiau daug valstybių narių daugiau kaip 
75 % savo komunalinių atliekų šalina 
sąvartynuose.

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
viešąjį atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 
naudoti išteklius, kurti naujas darbo vietas 
ir mažinti priklausomybę nuo žaliavų 
importo, kartu mažinant poveikį aplinkai. 
Kiekvienais metais ES susidaro 2,7 mlrd. 
tonų atliekų, iš jų 98 mln. tonų atliekų yra 
pavojingos. Vidutiniškai tik 40 % kietųjų 
atliekų panaudojama pakartotinai arba 
perdirbama. Visa kita vežama į sąvartynus 
arba deginama. Kai kuriose valstybėse 
narėse perdirbama daugiau nei 70 % 
atliekų – tai rodo, kad atliekos galėtų būti 
naudojamos kaip antrinis ES išteklių 
šaltinis, pakeičiantis arba papildantis 
pirminę gavybą. Tačiau daug valstybių 
narių daugiau kaip 75 % savo komunalinių 
atliekų šalina sąvartynuose.

Or. pt

Pakeitimas 258
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 
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naudoti išteklius, atverti naujas rinkas, 
kurti naujas darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų importo, kartu 
mažinant poveikį aplinkai. Kiekvienais 
metais ES susidaro 2,7 mlrd. tonų atliekų, 
iš jų 98 mln. tonų atliekų yra pavojingos. 
Vidutiniškai tik 40 % kietųjų atliekų 
panaudojama pakartotinai arba perdirbama. 
Visa kita vežama į sąvartynus arba 
deginama. Kai kuriose valstybėse narėse 
perdirbama daugiau nei 70 % atliekų – tai 
rodo, kad atliekos galėtų būti naudojamos 
kaip vienas iš pagrindinių ES išteklių. 
Tačiau daug valstybių narių daugiau kaip 
75 % savo komunalinių atliekų šalina 
sąvartynuose.

naudoti išteklius, atverti naujas rinkas, 
kurti naujas darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų importo, kartu 
mažinant poveikį aplinkai. Kiekvienais 
metais ES susidaro 2,7 mlrd. tonų atliekų, 
iš jų 98 mln. tonų atliekų yra pavojingos. 
Vidutiniškai tik 40 % kietųjų atliekų 
panaudojama pakartotinai arba perdirbama.
Nesama patikimų duomenų apie 
skystąsias atliekas, bet perdirbamų atliekų 
procentas neabejotinai yra labai mažas. 
Visa kita vežama į sąvartynus arba 
deginama. Kai kuriose valstybėse narėse 
perdirbama daugiau nei 70 % atliekų – tai 
rodo, kad atliekos galėtų būti naudojamos 
kaip vienas iš pagrindinių ES išteklių. 
Tačiau daug valstybių narių daugiau kaip 
75 % savo komunalinių atliekų šalina 
sąvartynuose.

Or. fr

Pakeitimas 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 
naudoti išteklius, atverti naujas rinkas, 
kurti naujas darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų importo, kartu 
mažinant poveikį aplinkai. Kiekvienais 
metais ES susidaro 2,7 mlrd. tonų atliekų, 
iš jų 98 mln. tonų atliekų yra pavojingos. 
Vidutiniškai tik 40 % kietųjų atliekų 
panaudojama pakartotinai arba 
perdirbama. Visa kita vežama į sąvartynus 
arba deginama. Kai kuriose valstybėse 
narėse perdirbama daugiau nei 70 % 
atliekų – tai rodo, kad atliekos galėtų būti 
naudojamos kaip vienas iš pagrindinių ES 
išteklių. Tačiau daug valstybių narių 

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 
naudoti išteklius, atverti naujas rinkas, 
kurti naujas darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų importo, kartu 
mažinant poveikį aplinkai. Kiekvienais 
metais ES susidaro 2,7 mlrd. tonų atliekų, 
iš jų 98 mln. tonų atliekų yra pavojingos. 
Vidutiniškai tik 40 % kietųjų atliekų 
paruošiama pakartotiniam naudojimui 
arba perdirbama. Visa kita vežama į 
sąvartynus arba deginama. Kai kuriose 
valstybėse narėse perdirbama daugiau nei 
70 % komunalinių atliekų – tai rodo, kad 
atliekos galėtų būti naudojamos kaip vienas 
iš pagrindinių ES išteklių. Tačiau daug 
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daugiau kaip 75 % savo komunalinių 
atliekų šalina sąvartynuose.

valstybių narių daugiau kaip 75 % savo 
komunalinių atliekų šalina sąvartynuose.

Or. en

Pakeitimas 260
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 
naudoti išteklius, atverti naujas rinkas, 
kurti naujas darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų importo, kartu 
mažinant poveikį aplinkai. Kiekvienais 
metais ES susidaro 2,7 mlrd. tonų atliekų, 
iš jų 98 mln. tonų atliekų yra pavojingos. 
Vidutiniškai tik 40 % kietųjų atliekų 
panaudojama pakartotinai arba perdirbama. 
Visa kita vežama į sąvartynus arba 
deginama. Kai kuriose valstybėse narėse 
perdirbama daugiau nei 70 % atliekų – tai 
rodo, kad atliekos galėtų būti naudojamos 
kaip vienas iš pagrindinių ES išteklių. 
Tačiau daug valstybių narių daugiau kaip 
75 % savo komunalinių atliekų šalina 
sąvartynuose.

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 
naudoti išteklius, atverti naujas rinkas, 
kurti naujas darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų importo, kartu 
mažinant poveikį aplinkai. Kiekvienais 
metais ES susidaro 2,7 mlrd. tonų atliekų, 
iš jų 98 mln. tonų atliekų yra pavojingos. 
Vidutiniškai tik 40 % kietųjų atliekų 
panaudojama pakartotinai arba perdirbama. 
Visa kita vežama į sąvartynus arba 
deginama. Pagal atliekų hierarchiją 
deginimas ir šalinimas sąvartynuose 
turėtų būti rečiausiai naudojami atliekų 
tvarkymo metodai. Visais atvejais 
pirmenybė turėtų būti teikiama atliekų 
susidarymo prevencijai, pakartotiniam 
panaudojimui ir perdirbimui. Kai kuriose 
valstybėse narėse perdirbama daugiau nei 
70 % atliekų – tai rodo, kad atliekos galėtų 
būti naudojamos kaip vienas iš pagrindinių 
ES išteklių. Tačiau daug valstybių narių 
daugiau kaip 75 % savo komunalinių 
atliekų šalina sąvartynuose.

Or. pt

Pakeitimas 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 37 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 
naudoti išteklius, atverti naujas rinkas, 
kurti naujas darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų importo, kartu 
mažinant poveikį aplinkai. Kiekvienais 
metais ES susidaro 2,7 mlrd. tonų atliekų, 
iš jų 98 mln. tonų atliekų yra pavojingos. 
Vidutiniškai tik 40 % kietųjų atliekų 
panaudojama pakartotinai arba perdirbama. 
Visa kita vežama į sąvartynus arba 
deginama. Kai kuriose valstybėse narėse 
perdirbama daugiau nei 70 % atliekų – tai 
rodo, kad atliekos galėtų būti naudojamos 
kaip vienas iš pagrindinių ES išteklių. 
Tačiau daug valstybių narių daugiau kaip 
75 % savo komunalinių atliekų šalina 
sąvartynuose.

37. Taip pat yra nemažai galimybių gerinti 
atliekų tvarkymą ES, siekiant geriau 
naudoti išteklius ir antrines žaliavas, 
atverti naujas rinkas, kurti naujas darbo 
vietas ir mažinti priklausomybę nuo 
žaliavų importo, kartu mažinant poveikį 
aplinkai. Kiekvienais metais ES susidaro 
2,7 mlrd. tonų atliekų, iš jų 98 mln. tonų 
atliekų yra pavojingos. Vidutiniškai tik 
40 % kietųjų atliekų panaudojama 
pakartotinai arba perdirbama. Visa kita
vežama į sąvartynus arba deginama. Kai 
kuriose valstybėse narėse perdirbama 
daugiau nei 70 % atliekų – tai rodo, kad 
atliekos galėtų būti naudojamos kaip vienas 
iš pagrindinių ES išteklių. Tačiau daug 
valstybių narių daugiau kaip 75 % savo 
komunalinių atliekų šalina sąvartynuose.

Or. en

Pakeitimas 262
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų, įskaitant atliekų prevenciją:
siekiant sumažinti atliekų gamybą, 
laipsniškai atsisakyti perdirbamų ir 
kompostuojamų atliekų šalinimo, 
tinkamai planuojant plėtoti alternatyvią 
perdirbimo ir naudojimo infrastruktūrą, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
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reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos 
kliūtis ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti 
esamus prevencijos, pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo, atliekų 
panaudojimo ir nešalinimo į sąvartynus 
tikslus, kad būtų pereinama prie žiedinės 
ekonomikos, kurioje būtų laikomasi 
pakopinio atliekų naudojimo principo ir 
beveik nebeliktų atliekų.

atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20.

Or. en

Pakeitimas 263
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant sumažinti energijos 
gavybai naudojamas tik perdirbti 
netinkamas medžiagas ir biologiškai 
neskaidžias medžiagas , laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
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pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, kurios atitiktų 
penkių pakopų atliekų hierarchiją. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus kalendorinio 
plano tikslus, kad būtų pereinama prie 
žiedinės ekonomikos, kurioje būtų 
laikomasi pakopinio atliekų naudojimo 
principo ir beveik nebeliktų atliekų.

Or. de

Pakeitimas 264
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti nacionalinį 
atliekų kiekį atsižvelgiant į BNP, užtikrinti 
aukštos kokybės perdirbimą ir plėtoti 
antrinių žaliavų rinkas.  Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
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Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

Or. it

Pagrindimas

Nėra realu tikėtis, kad iki 2020 m. visiškai pavyks atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose.

Pakeitimas 265
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui.

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti teisines ir ekonomines iniciatyvas, 
pagal kurias pirmenybė teikiama 
prevencijai, perdirbimui ir pakartotiniam 
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Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos 
kliūtis ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti 
esamus prevencijos, pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo, atliekų 
panaudojimo ir nešalinimo į sąvartynus 
tikslus, kad būtų pereinama prie žiedinės 
ekonomikos, kurioje būtų laikomasi 
pakopinio atliekų naudojimo principo ir 
beveik nebeliktų atliekų.

naudojimui. Esami prevencijos, 
pakartotinio naudojimo, perdirbimo, 
atliekų panaudojimo ir nešalinimo į 
sąvartynus tikslai turėtų būti persvarstyti, 
kad būtų pereinama prie žiedinės 
ekonomikos, kurioje būtų laikomasi 
pakopinio atliekų naudojimo principo ir 
beveik nebeliktų atliekų.

Or. pt

Pakeitimas 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 

38. Kad atliekos taptų ištekliais ir kad iki 
2020 m. likutinių atliekų procentas būtų 
beveik nulinis, kaip raginama Efektyvaus 
išteklių naudojimo plane, visoje ES būtina 
visiškai ir suderintai įgyvendinti ES atliekų 
tvarkymo teisės aktus, laikantis atliekų 
hierarchijos ir įtraukiant įvairių tipų 
atliekas. Reikia papildomų pastangų 
siekiant labai sumažinti absoliutų vienam 
gyventojui tenkantį atliekų kiekį per 
metus, įskaitant prevenciją (pvz., maisto 
atliekų mažinimą), energijos gavybai 
naudoti tik perdirbti netinkamas ir 
nekompostuojamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
išskyrus tam tikras pavojingas atliekas, 
kurioms sąvartynai būtu saugiausias 
šalinimo metodas, skatinti pakartotinį 
naudojimą, užtikrinti aukštos kokybės
perdirbimą ir medžiagų ciklus 
nenaudojant toksinių medžiagų bei plėtoti 
antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos atliekos 
turės būti valdomos taip, kad reikšmingas 
neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų kuo mažesnis, kaip susitarta 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20. 
Kad šis tikslas būtų pasiektas, visoje ES 
reikėtų sistemiškiau taikyti rinkos 
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kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

priemones, pagal kurias pirmenybė 
teikiama prevencijai, perdirbimui ir 
pakartotiniam naudojimui. Tokiu būdu 
daugiau neskiriama viešųjų lėšų 
sąvartynų infrastruktūrai pagal kitą 
daugiametę finansinę programą. Reikėtų 
pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis ES 
vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

Or. en

Pakeitimas 267
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Kalbant apie 
skystąsias atliekas, pirmenybė turėtų būti 
teikiama panaudotų riebalų surinkimui 
vietoje, prieš jiems patenkant į 
kanalizaciją. Reikia papildomų pastangų 
siekiant: sumažinti absoliutų vienam 
gyventojui tenkantį atliekų kiekį, energijos 
gavybai naudoti tik perdirbti netinkamas 
medžiagas, laipsniškai atsisakyti atliekų 
šalinimo sąvartynuose, užtikrinti aukštos 
kokybės perdirbimą ir plėtoti antrinių 
žaliavų rinkas. Pavojingos atliekos turės 
būti valdomos taip, kad reikšmingas 
neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų kuo mažesnis, kaip susitarta 
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pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20. 
Kad šis tikslas būtų pasiektas, visoje ES 
reikėtų sistemiškiau taikyti rinkos 
priemones, pagal kurias pirmenybė 
teikiama prevencijai, perdirbimui ir 
pakartotiniam naudojimui. Reikėtų 
pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis ES 
vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

Or. fr

Pakeitimas 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį,
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, laikantis 
atliekų hierarchijos ir atsižvelgiant į 
gyvavimo ciklo principą, taikomą 
bendram atliekų susidarymo ir tvarkymo 
poveikiui, ir įtraukiant įvairių tipų atliekas. 
Reikia papildomų pastangų siekiant: 
sumažinti absoliutų vienam gyventojui 
tenkantį atliekų kiekį, energijos gavybai 
naudoti tik perdirbti netinkamas 
medžiagas, laipsniškai atsisakyti atliekų 
šalinimo sąvartynuose, užtikrinti aukštos 
kokybės perdirbimą ir plėtoti antrinių 
žaliavų rinkas. Pavojingos atliekos turės 
būti valdomos taip, kad reikšmingas 
neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų kuo mažesnis, kaip susitarta 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20. 
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pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

Kad šis tikslas būtų pasiektas, visoje ES 
reikėtų sistemiškiau taikyti rinkos 
priemones, pagal kurias pirmenybė 
teikiama prevencijai, perdirbimui ir 
pakartotiniam naudojimui. Reikėtų 
pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis ES 
vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

Or. en

Pakeitimas 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
medžiagų ciklus nenaudojant toksinių 
medžiagų bei plėtoti antrinių žaliavų 
rinkas. Pavojingos atliekos turės būti 
valdomos taip, kad reikšmingas neigiamas 
poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai būtų
kuo mažesnis, kaip susitarta aukščiausiojo 
lygio susitikime Rio+20. Kad šis tikslas 
būtų pasiektas, visoje ES reikėtų 
sistemiškiau taikyti rinkos priemones, 
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perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

pagal kurias pirmenybė teikiama 
prevencijai, perdirbimui ir pakartotiniam 
naudojimui. Reikėtų pašalinti perdirbimo 
veiklos kliūtis ES vidaus rinkoje ir 
peržiūrėti esamus prevencijos, pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo, atliekų 
panaudojimo ir nešalinimo į sąvartynus 
tikslus, kad būtų pereinama prie žiedinės 
ekonomikos, kurioje būtų laikomasi 
pakopinio atliekų naudojimo principo ir 
beveik nebeliktų atliekų.

Or. en

Pakeitimas 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti įvairių rinkos priemonių, pagal 
kurias pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui, 
derinį. Reikėtų pašalinti perdirbimo 
veiklos kliūtis ES vidaus rinkoje ir 
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prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

peržiūrėti esamus prevencijos, pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo, atliekų 
panaudojimo ir nešalinimo į sąvartynus 
tikslus, kad būtų pereinama prie žiedinės 
ekonomikos, kurioje būtų laikomasi 
pakopinio atliekų naudojimo principo ir 
beveik nebeliktų atliekų.

Or. en

Pakeitimas 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai (ypač deginant atliekas)
naudoti tik perdirbti netinkamas 
medžiagas, laipsniškai atsisakyti atliekų 
šalinimo sąvartynuose, užtikrinti aukštos 
kokybės perdirbimą ir plėtoti antrinių 
žaliavų rinkas. Pavojingos atliekos turės 
būti valdomos taip, kad reikšmingas 
neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų kuo mažesnis, kaip susitarta 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20. 
Kad šis tikslas būtų pasiektas, visoje ES 
reikėtų sistemiškiau taikyti rinkos 
priemones, pagal kurias pirmenybė 
teikiama prevencijai, perdirbimui ir 
pakartotiniam naudojimui. Reikėtų 
pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis ES 
vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
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kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

Or. lt

Pakeitimas 272
Elena Oana Antonescu
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38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reikėtų pašalinti perdirbimo veiklos kliūtis 
ES vidaus rinkoje ir peržiūrėti esamus 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo, atliekų panaudojimo ir 
nešalinimo į sąvartynus tikslus, kad būtų 
pereinama prie žiedinės ekonomikos, 
kurioje būtų laikomasi pakopinio atliekų 
naudojimo principo ir beveik nebeliktų 
atliekų.

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
taikyti įvairių rinkos priemonių, pagal 
kurias pirmenybė teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui, 
derinį. Reikėtų pašalinti perdirbimo 
veiklos kliūtis ES vidaus rinkoje ir 
peržiūrėti esamus prevencijos, pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo, atliekų 
panaudojimo ir nešalinimo į sąvartynus 
tikslus, kad būtų pereinama prie žiedinės 
ekonomikos, kurioje būtų laikomasi 
pakopinio atliekų naudojimo principo ir 
beveik nebeliktų atliekų.
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39. Pirmenybė taip pat bus teikiama 
efektyviam išteklių naudojimui vandens 
sektoriuje, siekiant padėti užtikrinti gerą 
vandens būklę. Nors sausros ir vandens 
trūkumo problemos tampa aktualios vis 
didesnei Europos daliai, apie 20–40 % 
Europos vandens išteklių vis dar 
išeikvojama be reikalo, pavyzdžiui, dėl 
nuotėkio vandens tiekimo sistemoje. Pagal 
turimus modeliavimo rezultatus vis dar 
esama daug galimybių ES didinti vandens 
naudojimo efektyvumą. Be to, numatoma, 
kad dėl didėjančios paklausos ir klimato 
kaitos poveikio gerokai padidės apkrova 
Europos vandens ištekliams. Šiomis 
aplinkybėmis Sąjunga ir valstybės narės 
turėtų imtis veiksmų užtikrinti, kad iki 
2020 m. vandens gavyba neviršytų turimų 
atsinaujinančiųjų vandens išteklių ribų, 
įskaitant veiksmus, kuriais siekiama didinti 
vandens naudojimo efektyvumą naudojant 
rinkos mechanizmus, tokius kaip vandens 
kainos nustatymas pagal tikrąją vandens 
vertę. Pažangą bus lengviau užtikrinti 
sparčiau vykdant demonstravimo veiklą ir 
diegiant inovacines technologijas, sistemas 
ir verslo modelius, remiantis Vandens 
srities Europos inovacijų partnerystės 
strateginiu įgyvendinimo planu.

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

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

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

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

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

39. Pirmenybė taip pat bus teikiama 
efektyviam išteklių naudojimui vandens 
sektoriuje, siekiant padėti užtikrinti gerą 
vandens būklę. Nors sausros ir vandens 
trūkumo problemos tampa aktualios vis 
didesnei Europos daliai, apie 20–40 % 
Europos vandens išteklių vis dar 
išeikvojama be reikalo, pavyzdžiui, dėl 
nuotėkio vandens tiekimo sistemoje. Pagal 
turimus modeliavimo rezultatus vis dar 
esama daug galimybių ES didinti vandens 
naudojimo efektyvumą, ypač išlaikant šio 
ištekliaus, kaip viešosios gėrybės, 
nuosavybę, kai kalbama apie gavybą ir 
valdymą. Be to, numatoma, kad dėl 
didėjančios paklausos ir klimato kaitos 
poveikio gerokai padidės apkrova Europos 
vandens ištekliams. Šiomis aplinkybėmis 
Sąjunga ir valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų užtikrinti, kad iki 2020 m. 
vandens gavyba neviršytų turimų 
atsinaujinančiųjų vandens išteklių ribų, 
įskaitant veiksmus, kuriais siekiama didinti 
vandens naudojimo efektyvumą naudojant 
rinkos mechanizmus, tokius kaip vandens 
kainos nustatymas pagal tikrąją vandens 
vertę. Pažangą bus lengviau užtikrinti 
demonstruojant ir diegiant technologijas, 
sistemas ir valdymo modelius, remiantis 
Vandens srities Europos inovacijų 
partnerystės strateginiu įgyvendinimo 
planu.
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40. Ilgalaikė ir nuspėjama politikos sistema 
visose šiose srityse padės paskatinti 

40. Ilgalaikė ir nuspėjama politikos sistema 
visose šiose srityse padės paskatinti 
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investicijas ir veiksmus, kurių reikia 
siekiant visiškai sukurti ekologiškesnių 
technologijų rinkas ir skatinti tvarius verslo 
sprendimus. Efektyvaus išteklių naudojimo 
rodikliai ir tikslai yra būtini viešojo ir 
privačiojo sektorių subjektams, 
priimantiems sprendimus dėl ekonomikos 
perorientavimo. Tie rodikliai ir tikslai taps 
sudėtine šios programos dalimi, kai tik dėl 
jų bus susitarta Sąjungos lygmeniu.

investicijas ir veiksmus, kurių reikia 
siekiant visiškai sukurti ekologiškesnių 
technologijų rinkas ir skatinti tvarius verslo 
sprendimus. Efektyvaus išteklių naudojimo 
rodikliai ir tikslai, atsižvelgiant į 
konkrečias valstybių narių aplinkybes, yra 
būtini viešojo ir privačiojo sektorių 
subjektams, priimantiems sprendimus dėl 
ekonomikos perorientavimo. Tie rodikliai 
ir tikslai taps sudėtine šios programos 
dalimi, kai tik dėl jų bus susitarta Sąjungos 
lygmeniu.

Or. en
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40. Ilgalaikė ir nuspėjama politikos sistema 
visose šiose srityse padės paskatinti 
investicijas ir veiksmus, kurių reikia 
siekiant visiškai sukurti ekologiškesnių 
technologijų rinkas ir skatinti tvarius verslo 
sprendimus. Efektyvaus išteklių naudojimo 
rodikliai ir tikslai yra būtini viešojo ir 
privačiojo sektorių subjektams, 
priimantiems sprendimus dėl ekonomikos 
perorientavimo. Tie rodikliai ir tikslai taps 
sudėtine šios programos dalimi, kai tik dėl 
jų bus susitarta Sąjungos lygmeniu.

40. Ilgalaikė ir nuspėjama politikos sistema 
visose šiose srityse padės paskatinti 
investicijas ir veiksmus, kurių reikia 
siekiant visiškai sukurti ekologiškesnių 
technologijų rinkas ir skatinti tvarius verslo 
sprendimus. Efektyvaus išteklių naudojimo 
rodikliai ir tikslai (vandens, žemės, žaliavų 
naudojimo rodikliai ir anglies dioksido 
išmetimo rodiklis) iki 2015 m. yra būtini 
viešojo ir privačiojo sektorių subjektams, 
priimantiems sprendimus dėl ekonomikos 
perorientavimo. Tie rodikliai ir tikslai taps 
sudėtine šios programos dalimi, kai tik dėl 
jų bus susitarta Sąjungos lygmeniu.

Or. en


