
AM\931429LT.doc PE508.029v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2012/0337(COD)

27.3.2013

PAKEITIMAI
405 - 503

Pranešimo projektas
Gaston Franco
(PE506.123v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios 
Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal 
mūsų planetos išgales“

Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))



PE508.029v01-00 2/60 AM\931429LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\931429LT.doc 3/60 PE508.029v01-00

LT

Pakeitimas 405
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71. Siekiant tobulinti aplinkos politikos 
faktinių duomenų bazę, programa 
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

71. Siekiant tobulinti aplinkos politikos 
faktinių duomenų bazę, programa turėtų 
būti užtikrinama, kad iki 2020 m.:

Or. it

Pakeitimas 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71. Siekiant tobulinti aplinkos politikos 
faktinių duomenų bazę, programa 
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

71. Siekiant tobulinti aplinkos politikos 
žinių ir faktinių duomenų bazę, programa 
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

Or. en

Pakeitimas 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto pirmos pastraipos 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) politikos formuotojai ir įmonės turėtų 
geresnį pagrindą formuoti ir įgyvendinti 
aplinkos ir klimato politiką, įskaitant 
galimybę įvertinti naudą ir sąnaudas;

a) politikos formuotojai ir įmonės turėtų 
geresnį pagrindą formuoti ir įgyvendinti 
aplinkos ir klimato politiką, įskaitant 
galimybę įvertinti veiksmų ar neveikimo
naudą ir sąnaudas;
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Or. en

Pagrindimas

Pareiškėjo pateiktų bendrų pakeitimų alternatyvi versija. Suderinama veiksmų (taip pat 
neveikimo) sąnaudų ir naudos formuluotė, pateikiama kitose teksto vietose.

Pakeitimas 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto pirmos pastraipos c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) padidinama ES moksliniams tyrimams 
numatytų lėšų, skiriamų naujų produktų, 
procesų ir technologijų pavojų vertinimui, 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) koordinuoti ir sutelkti mokslinių tyrimų 
pastangas ES ir valstybių narių lygmeniu, 
siekiant užpildyti pagrindines aplinkos 
žinių spragas, įskaitant žinių apie riziką, 
susijusią su aplinkos kritinėmis ribomis, 
spragas;

a) koordinuoti ir sutelkti mokslinių tyrimų 
pastangas ES ir valstybių narių lygmeniu, 
siekiant užpildyti pagrindines aplinkos 
žinių spragas, įskaitant žinių apie riziką, 
susijusią su aplinkos kritinėmis ribomis, 
spragas, kaip nurodyta planetos galimybių 
ribų koncepcijoje;

Or. en

Pakeitimas 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) koordinuoti ir sutelkti mokslinių tyrimų 
pastangas ES ir valstybių narių lygmeniu, 
siekiant užpildyti pagrindines aplinkos 
žinių spragas, įskaitant žinių apie riziką, 
susijusią su aplinkos kritinėmis ribomis, 
spragas;

a) koordinuoti, skatinti ir sutelkti 
mokslinių tyrimų pastangas ES ir valstybių 
narių lygmeniu, siekiant užpildyti 
pagrindines aplinkos žinių spragas, 
įskaitant žinių apie riziką, susijusią su 
aplinkos kritinėmis ribomis, spragas;

Or. en

Pakeitimas 411
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) koordinuoti ir sutelkti mokslinių tyrimų 
pastangas ES ir valstybių narių lygmeniu, 
siekiant užpildyti pagrindines aplinkos 
žinių spragas, įskaitant žinių apie riziką, 
susijusią su aplinkos kritinėmis ribomis, 
spragas;

a) koordinuoti, skatinti ir sutelkti 
mokslinių tyrimų pastangas ES ir valstybių 
narių lygmeniu, siekiant užpildyti 
pagrindines aplinkos žinių spragas, 
įskaitant žinių apie riziką, susijusią su 
aplinkos kritinėmis ribomis, spragas;

Or. en

Pakeitimas 412
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) koordinuoti ir sutelkti mokslinių tyrimų 
pastangas ES ir valstybių narių lygmeniu, 
siekiant užpildyti pagrindines aplinkos 
žinių spragas, įskaitant žinių apie riziką, 
susijusią su aplinkos kritinėmis ribomis, 

a) vengti mažinti moksliniams tyrimas 
skirtą biudžetą ir kartu koordinuoti bei
sutelkti mokslinių tyrimų pastangas ES ir 
valstybių narių lygmeniu, siekiant užpildyti 
pagrindines aplinkos žinių spragas, 
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spragas; įskaitant žinių apie riziką, susijusią su 
aplinkos kritinėmis ribomis, spragas;

Or. es

Pakeitimas 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) laikytis sisteminio požiūrio į rizikos 
valdymą;

b) laikytis sisteminio ir integruoto požiūrio 
į rizikos valdymą remiantis atsargumo ir 
prevencinių veiksmų principu, principu 
„teršėjas moka“, principu, pagal kurį žala 
aplinkai turėtų būti atitaisoma ten, kur 
yra jos šaltinis, taip pat proporcingumo 
principu;

Or. en

Pagrindimas

Ta pati formuluotė kaip pareiškėjo pateiktuose bendruose pakeitimuose.

Pakeitimas 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) laikytis sisteminio požiūrio į rizikos 
valdymą;

b) laikytis sisteminio ir integruoto požiūrio 
į rizikos valdymą;

Or. en

Pakeitimas 415
Elena Oana Antonescu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) laikytis sisteminio požiūrio į rizikos 
valdymą;

b) laikytis sisteminio ir integruoto požiūrio 
į rizikos valdymą;

Or. en

Pakeitimas 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) supaprastinti, racionalizuoti ir 
modernizuoti aplinkos ir klimato kaitos 
duomenų ir informacijos rinkimą, valdymą 
ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir 
informacija.

c) supaprastinti, racionalizuoti ir 
modernizuoti aplinkos ir klimato kaitos 
duomenų ir informacijos rinkimą, valdymą 
ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir 
informacija visais ES aplinkos ir klimato 
politikos ciklo etapais.

Or. en

Pakeitimas 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) supaprastinti, racionalizuoti ir 
modernizuoti aplinkos ir klimato kaitos 
duomenų ir informacijos rinkimą, valdymą 
ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir 
informacija.

c) supaprastinti, racionalizuoti ir 
modernizuoti aplinkos ir klimato kaitos 
duomenų ir informacijos rinkimą, valdymą 
ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir 
informacija, įskaitant bendros 
informacijos apie aplinką sistemos 
plėtojimą ir įdiegimą.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, siūlytas pareiškėjo bendruose pakeitimuose.

Pakeitimas 418
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) supaprastinti, racionalizuoti ir 
modernizuoti aplinkos ir klimato kaitos 
duomenų ir informacijos rinkimą, valdymą 
ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir 
informacija.

c) supaprastinti, racionalizuoti ir 
modernizuoti aplinkos ir klimato kaitos 
duomenų ir informacijos rinkimą, valdymą 
ir dalijimąsi tokiais duomenimis ir 
informacija visais ES aplinkos ir klimato 
politikos ciklo etapais.

Or. en

Pakeitimas 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užbaigti išsamų tvaraus biomasės 
tiekimo galimybių, konkuruojančių 
naudojimo būdų ir poreikių vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 71 punkto antros pastraipos c b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) sukurti išsamią cheminių medžiagų 
poveikio ir toksiškumo žinių bazę siekiant 
paremti netoksiškos aplinkos strategiją.

Or. en

(Pakeitimas susijęs su tų pačių autorių 52 dalies 2 pastraipos d punkto pakeitimu.)

Pagrindimas

Reikalavimai tobulinti aplinkos politikos faktinių duomenų bazę turėtų būti papildyti nuostata, 
kad būtina sukurti išsamią cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo žinių bazę siekiant 
paremti netoksiškos aplinkos strategiją.

Pakeitimas 421
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 72 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72. Pirmiau išdėstytiems tikslams pasiekti 
reikės pakankamų investicijų iš valstybės 
ir privačių šaltinių. Tuo metu, kai 
daugelis valstybių narių stengiasi įveikti 
ekonomikos ir finansų krizę, ekonominių 
reformų poreikis ir poreikis mažinti 
valstybių skolas atveria naujų galimybių 
sparčiau pereiti prie efektyvesnio išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 422
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 72 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72. Pirmiau išdėstytiems tikslams pasiekti 
reikės pakankamų investicijų iš valstybės ir 
privačių šaltinių. Tuo metu, kai daugelis 
valstybių narių stengiasi įveikti 
ekonomikos ir finansų krizę, ekonominių 
reformų poreikis ir poreikis mažinti 
valstybių skolas atveria naujų galimybių 
sparčiau pereiti prie efektyvesnio išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos.

72. Pirmiau išdėstytiems tikslams pasiekti 
reikės pakankamų investicijų iš valstybės ir 
privačių šaltinių. Tuo metu, kai daugelis 
valstybių narių stengiasi įveikti 
ekonomikos ir finansų krizę, perėjimas
prie efektyvesnio išteklių naudojimo ir 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos gali būti galimybė vykdant 
būtinas reformas paskatinti ekonomikos 
augimą ir atitinkamai sumažinti valstybės 
skolą.

Or. it

Pakeitimas 423
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 73 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

73. Šiuo metu kai kuriose srityse sunku 
pritraukti investicijas, nes rinkoje trūksta 
kainų signalų arba kainų signalai 
iškreipiami dėl to, kad nepavyksta 
tinkamai įvertinti aplinkos apsaugos 
sąnaudų, arba dėl valstybės subsidijų, 
teikiamų aplinkai kenksmingai veiklai 
vykdyti.

73. Siekiant įgyvendinti aplinkos politiką 
būtina numatyti viešąjį biudžetą ir 
nacionaliniame, regioniniame ir 
vietiniame viešojo administravimo 
sektoriuje padidinti etatų skaičių 
užtikrinant deramas profesinės karjeros 
galimybes, o tai nėra įmanoma dėl 
griežtos taupymo politikos ir viešojo 
sektoriaus lėšų mažinimo, kurį verčiamos 
vykdyti kai kurios valstybės narės. ES turi 
persvarstyti šią politiką, kad galėtų 
pasiektų su aplinka susijusius tikslus.

Or. pt

Pakeitimas 424
João Ferreira, Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 74 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą 
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo. 
Gamtiniai ištekliai vis labiau senka, todėl
su nuosavybės teise ar išskirtine 
naudojimo teise susijusi ekonominė renta 
ir pelnas gali padidėti. Valstybės 
intervencija siekiant užtikrinti, kad tokia
renta nebūtų per didelė ir kad būtų 
atsižvelgta į išorinį poveikį, sudarys 
sąlygas efektyviau naudoti šiuos išteklius 
ir padės išvengti rinkos iškraipymų ir 
gauti valstybės pajamų. Aplinkos ir 
klimato prioritetų bus siekiama
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. Reikėtų plačiau naudoti 
kitas rinkos priemones, tokias kaip 
mokėjimai už ekosistemų funkcijas ES ir 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paskatinti
privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir tvarų
gamtinio kapitalo valdymą.

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas, kad gamtos ir 
visuomenės statusas būtų svarbesnis nei 
privataus kapitalo kaupimas, nes taip 
garantuojama lygybė ir socialinis 
teisingumas, o demokratinės ekonomikos 
principai būtų viršesni už rinkos dėsnius, 
taip pat sudaryti sąlygas, kad būtų 
užtikrinta, jog būtų tinkamai įvertinamos 
išorinės su aplinka susijusios sąnaudos ir
privačiajam sektoriui siunčiami teisingi
reguliuojamos rinkos signalai, tinkamai 
atsižvelgiant į bet kokį neigiamą socialinį 
poveikį. Gamtiniai ištekliai vis labiau 
senka, todėl vis svarbiau, kad jų
nuosavybės teisė priklausytų valstybei ar 
palaipsniui būtų perduota valstybei 
siekiant užtikrinti visuotinę prieigą 
gerbiant aplinką, o tai yra aukštos 
kokybės viešųjų paslaugų ypatybės.
Valstybės intervencija bus užtikrinta, kad
su šiomis paslaugomis susijusi renta 
nebūtų per didelė, taip pat bus garantuota 
veiksminga visuotinė naudojimosi šiais 
ištekliais galimybė. Aplinkos ir klimato 
prioritetų bus siekiama vykstant tvariam 
būtinam atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, augimui. Reikėtų plačiau 
naudoti kitas rinkos reguliavimo
priemones ES ir nacionaliniu lygmeniu, 
siekiant paskatinti viešojo sektoriaus 
dalyvavimą ir tvarų gamtinių išteklių
valdymą.

Or. pt

Pakeitimas 425
Giancarlo Scottà



PE508.029v01-00 12/60 AM\931429LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 74 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo.
Gamtiniai ištekliai vis labiau senka, todėl 
su nuosavybės teise ar išskirtine naudojimo 
teise susijusi ekonominė renta ir pelnas gali 
padidėti. Valstybės intervencija siekiant 
užtikrinti, kad tokia renta nebūtų per didelė 
ir kad būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, 
sudarys sąlygas efektyviau naudoti šiuos 
išteklius ir padės išvengti rinkos 
iškraipymų ir gauti valstybės pajamų.
Aplinkos ir klimato prioritetų bus siekiama 
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. Reikėtų plačiau naudoti 
kitas rinkos priemones, tokias kaip 
mokėjimai už ekosistemų funkcijas ES ir 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paskatinti 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir tvarų 
gamtinio kapitalo valdymą.

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą
„teršėjas moka“ laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas. Gamtiniai 
ištekliai vis labiau senka, todėl su 
nuosavybės teise ar išskirtine naudojimo 
teise susijusi ekonominė renta ir pelnas gali 
padidėti. Valstybės intervencija siekiant 
užtikrinti, kad tokia renta nebūtų per didelė 
ir kad būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, 
sudarys sąlygas efektyviau naudoti šiuos 
išteklius ir padės išvengti rinkos 
iškraipymų ir gauti valstybės pajamų.
Aplinkos ir klimato prioritetų bus siekiama 
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. ES ir nacionaliniu 
lygmeniu reikėtų paskatinti privačiojo 
sektoriaus dalyvavimą ir tvarų gamtinio 
kapitalo valdymą.

Or. it

Pakeitimas 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 74 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74. Sąjunga ir valstybės narės turės
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu
reikės sistemiškiau taikyti principą
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo.
Gamtiniai ištekliai vis labiau senka, todėl 
su nuosavybės teise ar išskirtine naudojimo 
teise susijusi ekonominė renta ir pelnas gali 
padidėti. Valstybės intervencija siekiant 
užtikrinti, kad tokia renta nebūtų per didelė 
ir kad būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, 
sudarys sąlygas efektyviau naudoti šiuos 
išteklius ir padės išvengti rinkos 
iškraipymų ir gauti valstybės pajamų.
Aplinkos ir klimato prioritetų bus siekiama 
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. Reikėtų plačiau naudoti 
kitas rinkos priemones, tokias kaip 
mokėjimai už ekosistemų funkcijas ES ir 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paskatinti 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir tvarų 
gamtinio kapitalo valdymą.

74. Sąjunga ir valstybės narės turėtų 
apsvarstyti galimybę sudaryti tinkamas 
sąlygas, kad būtų galima tinkamai įvertinti 
išorines su aplinka susijusias sąnaudas, o 
privačiajam sektoriui būtų siunčiami 
teisingi rinkos signalai, tinkamai 
atsižvelgiant į bet kokį neigiamą
ekonominį ir socialinį poveikį. Tuo tikslu
galima sistemiškiau taikyti principą
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir
neutraliai pereinant nuo darbo jėgos 
apmokestinimo prie taršos šaltinių 
apmokestinimo. Gamtiniai ištekliai vis 
labiau senka, todėl su nuosavybės teise ar 
išskirtine naudojimo teise susijusi 
ekonominė renta ir pelnas gali padidėti.
Valstybės intervencija siekiant užtikrinti, 
kad tokia renta nebūtų per didelė ir kad 
būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, sudarys 
sąlygas efektyviau naudoti šiuos išteklius ir 
padės išvengti rinkos iškraipymų ir gauti 
valstybės pajamų. Aplinkos ir klimato 
prioritetų bus siekiama įgyvendinant 
Europos semestrą, kai jie svarbūs atskirų 
valstybių narių, kurioms teikiamos 
konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, 
tvaraus augimo perspektyvoms. Reikėtų 
plačiau naudoti kitas rinkos priemones, 
tokias kaip mokėjimai už ekosistemų 
funkcijas ES ir nacionaliniu lygmeniu, 
siekiant paskatinti privačiojo sektoriaus 
dalyvavimą ir tvarų gamtinio kapitalo 
valdymą.

Or. en

Pakeitimas 427
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 74 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo.
Gamtiniai ištekliai vis labiau senka, todėl 
su nuosavybės teise ar išskirtine naudojimo 
teise susijusi ekonominė renta ir pelnas gali 
padidėti. Valstybės intervencija siekiant 
užtikrinti, kad tokia renta nebūtų per 
didelė ir kad būtų atsižvelgta į išorinį 
poveikį, sudarys sąlygas efektyviau naudoti 
šiuos išteklius ir padės išvengti rinkos 
iškraipymų ir gauti valstybės pajamų.
Aplinkos ir klimato prioritetų bus siekiama 
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. Reikėtų plačiau naudoti 
kitas rinkos priemones, tokias kaip 
mokėjimai už ekosistemų funkcijas ES ir 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paskatinti 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir tvarų 
gamtinio kapitalo valdymą.

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo.
Gamtiniai ištekliai vis labiau senka, todėl 
su nuosavybės teise ar išskirtine naudojimo 
teise susijusi ekonominė renta ir pelnas gali 
padidėti. Valstybės intervencija siekiant 
užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į išorinį 
poveikį, sudarys sąlygas efektyviau naudoti 
šiuos išteklius ir padės išvengti rinkos 
iškraipymų ir gauti valstybės pajamų.
Aplinkos ir klimato prioritetų bus siekiama 
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. Reikėtų plačiau naudoti 
kitas rinkos priemones, tokias kaip 
mokėjimai už ekosistemų funkcijas ES ir 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paskatinti 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir tvarų 
gamtinio kapitalo valdymą.

Or. fr

Pakeitimas 428
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 74 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo.
Gamtiniai ištekliai vis labiau senka, todėl 
su nuosavybės teise ar išskirtine naudojimo 
teise susijusi ekonominė renta ir pelnas gali 
padidėti. Valstybės intervencija siekiant 
užtikrinti, kad tokia renta nebūtų per didelė 
ir kad būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, 
sudarys sąlygas efektyviau naudoti šiuos 
išteklius ir padės išvengti rinkos 
iškraipymų ir gauti valstybės pajamų.
Aplinkos ir klimato prioritetų bus siekiama 
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. Reikėtų plačiau naudoti 
kitas rinkos priemones, tokias kaip 
mokėjimai už ekosistemų funkcijas ES ir 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paskatinti 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir tvarų 
gamtinio kapitalo valdymą.

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas, pereinant 
nuo darbo jėgos apmokestinimo prie taršos 
šaltinių apmokestinimo ir imantis veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje 
būtų nustatyti vienodo lygmens 
ekologiniai mokesčiai. Gamtiniai ištekliai 
vis labiau senka, todėl su nuosavybės teise 
ar išskirtine naudojimo teise susijusi 
ekonominė renta ir pelnas gali padidėti.
Valstybės intervencija siekiant užtikrinti, 
kad tokia renta nebūtų per didelė ir kad 
būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, sudarys
sąlygas efektyviau naudoti šiuos išteklius ir 
padės išvengti rinkos iškraipymų ir gauti 
valstybės pajamų. Aplinkos ir klimato 
prioritetų bus siekiama įgyvendinant 
Europos semestrą, kai jie svarbūs atskirų 
valstybių narių, kurioms teikiamos 
konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, 
tvaraus augimo perspektyvoms. Reikėtų 
plačiau naudoti kitas rinkos priemones, 
tokias kaip mokėjimai už ekosistemų 
funkcijas ES ir nacionaliniu lygmeniu, 
siekiant paskatinti privačiojo sektoriaus 
dalyvavimą ir tvarų gamtinio kapitalo 
valdymą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apriboti aplinkai kenksmingus veiksmus ir užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms, 
reikėtų visoje Sąjungoje nustatyti vienodo lygmens ekologinius mokesčius.
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Pakeitimas 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 74 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą 
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo. 
Gamtiniai ištekliai vis labiau senka, todėl 
su nuosavybės teise ar išskirtine naudojimo 
teise susijusi ekonominė renta ir pelnas gali 
padidėti. Valstybės intervencija siekiant 
užtikrinti, kad tokia renta nebūtų per didelė 
ir kad būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, 
sudarys sąlygas efektyviau naudoti šiuos 
išteklius ir padės išvengti rinkos 
iškraipymų ir gauti valstybės pajamų. 
Aplinkos ir klimato prioritetų bus siekiama 
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. Reikėtų plačiau naudoti 
kitas rinkos priemones, tokias kaip 
mokėjimai už ekosistemų funkcijas ES ir 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paskatinti 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir tvarų 
gamtinio kapitalo valdymą.

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą 
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių ir išteklių naudojimo
apmokestinimo. Gamtiniai ištekliai vis 
labiau senka, todėl su nuosavybės teise ar 
išskirtine naudojimo teise susijusi 
ekonominė renta ir pelnas gali padidėti. 
Valstybės intervencija siekiant užtikrinti, 
kad tokia renta nebūtų per didelė ir kad 
būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, sudarys 
sąlygas efektyviau naudoti šiuos išteklius ir 
padės išvengti rinkos iškraipymų ir gauti 
valstybės pajamų. Aplinkos ir klimato 
prioritetų bus siekiama įgyvendinant 
Europos semestrą ir nustačius 
pagrindinius rodiklius, kai jie svarbūs 
atskirų valstybių narių, kurioms teikiamos 
konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, 
tvaraus augimo perspektyvoms. Reikėtų 
plačiau naudoti kitas rinkos priemones, 
tokias kaip mokėjimai už ekosistemų 
funkcijas ES ir nacionaliniu lygmeniu, 
siekiant paskatinti privačiojo sektoriaus 
dalyvavimą ir tvarų gamtinio kapitalo 
valdymą.

Or. en
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Pakeitimas 430
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 74 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą 
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo. 
Gamtiniai ištekliai vis labiau senka, todėl 
su nuosavybės teise ar išskirtine naudojimo 
teise susijusi ekonominė renta ir pelnas gali 
padidėti. Valstybės intervencija siekiant 
užtikrinti, kad tokia renta nebūtų per didelė 
ir kad būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, 
sudarys sąlygas efektyviau naudoti šiuos 
išteklius ir padės išvengti rinkos 
iškraipymų ir gauti valstybės pajamų. 
Aplinkos ir klimato prioritetų bus siekiama 
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. Reikėtų plačiau naudoti 
kitas rinkos priemones, tokias kaip 
mokėjimai už ekosistemų funkcijas ES ir 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paskatinti 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir tvarų 
gamtinio kapitalo valdymą.

74. Sąjunga ir valstybės narės turės 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorinės su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reikės sistemiškiau taikyti principą 
„teršėjas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo jėgos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo. Vis 
dėlto šis perėjimas neturi tapti darbo vietų 
perkėlimo priežastimi. Gamtiniai ištekliai 
vis labiau senka, todėl su nuosavybės teise 
ar išskirtine naudojimo teise susijusi 
ekonominė renta ir pelnas gali padidėti. 
Valstybės intervencija siekiant užtikrinti, 
kad tokia renta nebūtų per didelė ir kad 
būtų atsižvelgta į išorinį poveikį, sudarys 
sąlygas efektyviau naudoti šiuos išteklius ir 
padės išvengti rinkos iškraipymų ir gauti 
valstybės pajamų. Aplinkos ir klimato 
prioritetų bus siekiama įgyvendinant 
Europos semestrą, kai jie svarbūs atskirų 
valstybių narių, kurioms teikiamos 
konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, 
tvaraus augimo perspektyvoms. Reikėtų 
plačiau naudoti kitas rinkos priemones, 
tokias kaip mokėjimai už ekosistemų 
funkcijas ES ir nacionaliniu lygmeniu, 
siekiant paskatinti privačiojo sektoriaus 
dalyvavimą ir tvarų gamtinio kapitalo 
valdymą.

Or. de

Pagrindimas

Dėl didelės mokesčių naštos darbdaviai jau dabar verčiami keisti vietą. Negalima leisti, kad 
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ši situacija dar pablogėtų dėl su aplinka susijusių priemonių.

Pakeitimas 431
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 75 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

75. Privatųjį sektorių taip pat reikėtų 
skatinti pasinaudoti galimybėmis, kurių 
atsiranda pagal naują ES finansinę 
programą, kad jis galėtų aktyviau prisidėti 
siekiant aplinkos ir klimato tikslų, visų 
pirma susijusių su ekologinių inovacijų 
veikla ir naujų technologijų diegimu, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ. 
Įgyvendinant Europos inovacijų 
partnerystes, pavyzdžiui, Vandens srities 
Europos inovacijų partnerystę, reikėtų 
skatinti viešojo ir privačiojo sektorių 
iniciatyvas ekologinių inovacijų srityje. 
Europos įmones reikėtų toliau skatinti 
aplinkos informaciją savo finansinėse
ataskaitose atskleisti plačiau, nei 
reikalaujama pagal esamus ES teisės aktus.

Or. pt

Pakeitimas 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 77 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

77. Be minėtos integracijos, „integruotus 
projektus“ įtraukus į LIFE programą lėšas 
bus galima sujungti ir geriau susieti su 
politikos prioritetais, strategiškiau ir 
ekonomiškai efektyviau papildant su 
aplinka ir klimato kaita susijusias 
priemones.

77. Be minėtos integracijos, „integruotus 
projektus“ įtraukus į LIFE programą lėšas 
bus galima sujungti ir geriau susieti su 
politikos prioritetais, strategiškiau ir 
ekonomiškai efektyviau papildant su 
aplinka ir klimato kaita susijusias 
priemones ir vykdant įvairius projektus, 
įskaitant „integruotus projektus“, su 
sąlyga, kad tenkinamos konkrečios 
sąlygos, susijusios su „integruotus 
projektus“ ir jų įgyvendinimą 
reglamentuojančiomis taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 433
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 77 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

77a. Iki 2020 m. turėtų būti užtikrinta, 
kad ES Sanglaudos ir struktūrinių fondų 
finansavimas apsiribotų projektais, kurie 
nekenkia aplinkai. Be to, jei paaiškėja, 
kad iš Sanglaudos ir struktūrinių fondų 
finansuojami projektai pakenkė aplinkai, 
turi būti grąžinta pradinė iš ES fondų 
paskirta suma.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į tikslą išlaikyti, saugoti ir gerinti Sąjungos aplinką, taigi ES lėšomis neturėtų 
būti finansiškai remiami projektai, kurie prieštarauja šiam tikslui. Jei atitinkamame ES 
lėšomis finansuojamo projekto vertinime nurodoma, kad aplinkos būklė suprastėjo, lėšos turi 
būti grąžintos Sąjungai.
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Pakeitimas 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 78 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78. Pagal 2012 m. Susitarimą dėl 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
buvo padidintas Europos investicijų banko 
(EIB) kapitalas – tai papildomas investicijų 
finansavimo šaltinis.

78. Pagal 2012 m. Susitarimą dėl 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
buvo padidintas Europos investicijų banko 
(EIB) kapitalas – tai papildomas investicijų 
finansavimo šaltinis ir juo naudojamasi 
atsižvelgiant į ES su aplinka ir klimatu 
susijusius tikslus.

Or. en

Pakeitimas 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 80 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80. Be to, buvo sunku atsekti su biologine 
įvairove ir klimato kaita susijusias išlaidas.
Kad būtų galima įvertinti pažangą siekiant 
šių tikslų, remiantis EBPO metodika („Rio 
rodikliais“) reikėtų nustatyti stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo sistemą. Tai svarbu 
vykdant bendrus ES įsipareigojimus, 
susijusius su daugiašaliais susitarimais dėl 
klimato kaitos ir biologinės įvairovės.
Šiomis aplinkybėmis ES prisidės prie 
tarpvalstybinio proceso, pradėto 
konferencijoje Rio+20, kurio tikslas –
įvertinti finansavimo poreikius ir pasiūlyti 
veiksmingos tvaraus vystymosi 
finansavimo strategijos galimybes.

80. Be to, buvo sunku atsekti su biologine 
įvairove ir klimato kaita susijusias išlaidas.
Kad būtų galima įvertinti pažangą siekiant 
šių tikslų, visų pirma remiantis EBPO 
metodika reikėtų nustatyti stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo sistemą. Tai svarbu 
vykdant bendrus ES įsipareigojimus, 
susijusius su daugiašaliais susitarimais dėl 
klimato kaitos ir biologinės įvairovės.
Šiomis aplinkybėmis ES prisidės prie 
tarpvalstybinio proceso, pradėto 
konferencijoje Rio+20, kurio tikslas –
įvertinti finansavimo poreikius ir pasiūlyti 
veiksmingos tvaraus vystymosi 
finansavimo strategijos galimybes.

Or. en
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Pakeitimas 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82. Siekiant užtikrinti investicijas aplinkos 
ir klimato kaitos politikos srityje ir 
nustatyti teisingas kainas, programa 
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

82. Siekiant užtikrinti investicijas aplinkos 
ir klimato kaitos politikos srityje, programa 
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

Or. en

Pakeitimas 437
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82. Siekiant užtikrinti investicijas aplinkos 
ir klimato kaitos politikos srityje ir 
nustatyti teisingas kainas, programa 
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

82. Siekiant užtikrinti investicijas aplinkos 
ir klimato kaitos politikos srityje ir 
nustatyti teisingas kainas, programa turėtų 
būti užtikrinama, kad iki 2020 m.:

Or. it

Pakeitimas 438
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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bet kokį neigiamą socialinį poveikį;

Or. pt

Pakeitimas 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto antros pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) būtina, kad Komisija ir valstybės narės 
nedelsdamos ir iki 2014 m. patvirtintų 
konkrečius ir I priedo 82 dalie a punkte 
pateikta apibrėžtimi pagrįstus planus, 
pagal kuriuos laipsniškai iki 2020 m. būtų 
nutrauktos visos aplinkai kenksmingos 
subsidijos, įskaitant subsidijas, kuriomis 
skatinamas neefektyvus atsinaujinančių 
išteklių naudojimas, ir pateiktų pažangos 
ataskaitas pasinaudodamos 
nacionalinėmis reformų programomis; 
daugiau naudoti rinkos priemones, įskaitant
mažiausia 10 proc. darbo jėgos mokesčių 
pakeitimą aplinkos mokesčiais, kainų ir 
mokesčių nustatymą, ir plėsti ekologiškų 
prekių ir paslaugų rinkas, tinkamai 
atsižvelgiant į bet kokį neigiamą socialinį 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 440
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto antros pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas, daugiau naudoti 
rinkos priemones, įskaitant apmokestinimą, 

a) būtina, kad Komisija ir valstybės narės 
nedelsdamos ir iki 2014 m. patvirtintų 
konkrečius ir I priedo 82 dalies a punkte 
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kainų ir mokesčių nustatymą, ir plėsti 
ekologiškų prekių ir paslaugų rinkas, 
tinkamai atsižvelgiant į bet kokį neigiamą 
socialinį poveikį;

pateikta apibrėžtimi pagrįstus planus, 
pagal kuriuos laipsniškai iki 2020 m. būtų 
nutrauktos visos aplinkai kenksmingos 
subsidijos, ir pateiktų pažangos ataskaitas 
pasinaudodamos nacionalinėmis reformų 
programomis; daugiau naudoti rinkos 
priemones, įskaitant darbo jėgos mokesčių 
pakeitimą aplinkos mokesčiais, kainų ir 
mokesčių nustatymą, ir plėsti ekologiškų 
prekių ir paslaugų rinkas, tinkamai 
atsižvelgiant į bet kokį neigiamą socialinį 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto antros pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 442
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto antros pastraipos a papunkčio i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) palaipsniui iki 2020 m. nutraukti 
aplinkai kenksmingų projektų 
finansavimą iš Sanglaudos ir struktūrinių 
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fondų ir reikalauti grąžinti visas 
Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšas, jei 
projektai padarė žalos aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į tikslą išlaikyti, saugoti ir gerinti Sąjungos aplinką, taigi ES lėšomis neturėtų 
būti finansiškai remiami projektai, kurie prieštarauja šiam tikslui. Jei atitinkamame ES 
lėšomis finansuojamo projekto vertinime nurodoma, kad aplinkos būklė suprastėjo, lėšos turi 
būti grąžintos Sąjungai.

Pakeitimas 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto antros pastraipos a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) būtina, kad Komisija apibrėžtų 
aplinkai kenksmingas subsidijas kaip 
„vyriausybės veiksmų, kuriais vartotojams 
ar gamintojams sudaroma palanki padėtis 
siekiant papildyti jų pajamas arba 
sumažinti išlaidas, tačiau kurie yra 
nesuderinami su gera aplinkos apsaugos 
praktika, rezultatą“1;
__________________
1 Adaptuota pagal EBPO (1998 m. ir 
2005 m.), Europos aplinkos politikos 
institutas (IEEP) et al., 2007 m., žr.: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm. 

Or. en

Pakeitimas 444
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto antros pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) numatyti didesnę nacionalinę ir ES 
pagalbą siekiant paremti pastangas, 
dedamas, kad būtų užtikrintas efektyvus 
energijos naudojimas, taip pat namuose 
(šiluminė izoliacija, energiją taupantys 
prietaisai, nedidelių atsinaujinančiosios 
energijos gamybos įrenginių instaliavimas 
ir t. t.);

Or. es

Pakeitimas 445
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 82 punkto antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) su aplinka ir klimatu susijusius 
klausimus integruoti į Europos semestro 
procesą, kai tai aktualu atskirų valstybių 
narių tvaraus augimo perspektyvoms ir 
atitinka konkrečiai šaliai skirtų 
rekomendacijų tikslus;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 446
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 86 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86. Siekiant geriau integruoti aplinkos 
aspektus ir didinti politikos nuoseklumą, 
programa užtikrinama, kad iki 2020 m.:

86. Siekiant geriau integruoti aplinkos 
aspektus ir didinti politikos nuoseklumą, 
programa turėtų būti užtikrinama, kad iki 
2020 m.:
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Or. it

Pakeitimas 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 86 punkto antros pastraipos b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) visapusiškai įgyvendinti Strateginio 
aplinkos apsaugos įvertinimo direktyvą1 ir 
Poveikio aplinkai įvertinimo direktyvą2;
__________________
1 Direktyva 2001/42/EB.
2 Direktyva 85/337/EB.

Or. en

Pakeitimas 448
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 87 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 449
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 88 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

88. Daugeliui miestų kyla tos pačios 
pagrindinės aplinkos problemos, įskaitant 
blogą oro kokybę, didelį triukšmo lygį,
išmetamąsias ŠESD, vandens trūkumą, 
potvynius ir audras, užterštas teritorijas, 
apleistas pramonines teritorijas ir atliekas.
Nepaisant to, ES miestai – miestų tvarumo 
pavyzdys, jie dažnai pirmauja kuriant 
inovacinius aplinkos problemų sprendimus.
Vis daugiau Europos miestų savo plėtros 
strategijose daug dėmesio skiria aplinkos 
tvarumui.

88. Daugeliui miestų kyla tos pačios 
pagrindinės aplinkos problemos, įskaitant 
blogą oro kokybę, per didelį triukšmo lygį,
kuris kelią pavojų sveikatai, išmetamąsias 
ŠESD, vandens trūkumą, potvynius ir 
audras, užterštas teritorijas, apleistas 
pramonines teritorijas ir atliekas. Nepaisant 
to, ES miestai – miestų tvarumo pavyzdys, 
jie dažnai pirmauja kuriant inovacinius 
aplinkos problemų sprendimus. Vis 
daugiau Europos miestų savo plėtros 
strategijose daug dėmesio skiria aplinkos 
tvarumui.

Or. es

Pakeitimas 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 88 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

88a. Atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, 
ES turi plėtoti visapusišką strategiją, kaip 
ekologiška ir integracinė ekonomika gali 
padėti gerinti miestų aplinką, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų planavimo 
susiejimui su tikslais, susijusiais su 
efektyviu išteklių naudojimu, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomika, prisitaikymu prie klimato 
kaitos, tvariu miestų žemės naudojimu, 
atliekų tvarkymu, ekosistemų atsparumu, 
vandentvarka, žmonių sveikata, 
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visuomenės dalyvavimu priimant 
sprendimus ir švietimu bei informavimu 
aplinkosaugos klausimais.

Or. en

Pakeitimas 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 89 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89a. Sąjungos maisto saugos politika turi 
būti pagrįsta tvariu žemės ūkiu ir 
sąžininga prekyba. Tiekiant tinkamą kiekį 
maisto vis didėjančiam skaičiui pasaulio 
gyventojų, kurių vartojimo įpročiai 
keičiasi, daromas spaudimas ištekliams, 
nes vyksta klimato kaita. Baltymų importą 
iš trečiųjų šalių, kurių aplinkos apsaugos 
lygis nepakankamas, būtų galima mažinti 
skatinant baltyminių augalų auginimą 
ES. Be to, ES yra įsipareigojusi reikalauti, 
kad būtų taikomos tinkamas dvišalės ir 
daugiašalės aplinkos apsaugos 
reguliavimo priemonės.

Or. de

Pakeitimas 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 89 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89a. Miestų planavimo strategijose turi 
būti atsižvelgiama į daugelyje ekspertų 
studijų pateikiamus pasiūlymus, kuriuose 
patariama parengti visapusišką metodiką, 
pagal kurią būtų pripažįstamos miestams 
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iškylančioms problemos ir siūlomi jų 
sprendimai. Šie klausimai ir problemos be 
klimato kaitos, energijos, prieigos 
galimybių, vandens, atliekų ir triukšmo, 
taip pat apima klausimus, susijusius su 
sveikatos priežiūra, gerove, kultūra, 
gamtiniais ištekliais, sukurta aplinka ir 
būtinybe miestą laikyti ekonominiu ir 
socialiniu centru, kuriame vykdoma 
veikla sukuria gerovę ir gerbūvį.

Or. es

Pakeitimas 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 89 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89b. Bet kokiame miestų tvarumo 
vertinime turi būti tinkamai atsižvelgiama 
į visuomenės naudojimąsi paminklais, 
sukurtu paveldu ir esama architektūra, 
taip pat į būtinybę rasti naujų būdų, kaip 
naudoti apleistus, tuščius ar paliktus 
pastatus Europoje, nes statant naujus 
namus reikia naudoti žalius plotus, 
išgauti naujas medžiagas ir naudoti 
energiją.

Or. es

Pakeitimas 454
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91. Siekiant didinti ES miestų tvarumą, 
programa užtikrinama, kad iki 2020 m.:

91. Siekiant didinti ES miestų tvarumą, 
programa turėtų būti užtikrinama, kad iki 
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2020 m.:

Or. it

Pakeitimas 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto pirmos pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dauguma ES miestų įgyvendintų tvaraus 
miestų planavimo ir projektavimo politiką.

a) dauguma ES miestų įgyvendintų tvaraus 
miestų planavimo ir projektavimo politiką 
atsižvelgdami į išsamią ir ilgalaikę tvarių 
miestų strategiją.

Or. en

Pakeitimas 456
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto pirmos pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dauguma ES miestų įgyvendintų tvaraus 
miestų planavimo ir projektavimo politiką.

a) dauguma ES miestų įgyvendintų tvaraus 
miestų planavimo ir projektavimo, taip pat 
tvaraus maisto tiekimo politiką.

Or. en

Pakeitimas 457
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) būtų patvirtinti minimalūs taršos, visų 
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pirma triukšmo ir oro taršos, matavimo 
kriterijai ir gairės, kokiose vietose yra 
geriausia įrengti matavimo prietaisus, kad 
būtų išvengta matavimo klaidų ar nebūtų 
pateikti neteisingi netinkamoje vietoje 
atliktų matavimų rezultatai.

Or. es

Pakeitimas 458
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto antros pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apibrėžti miestų aplinkosauginio 
veiksmingumo vertinimo kriterijų rinkinį ir 
dėl jo susitarti, atsižvelgiant į ekonominį ir 
socialinį poveikį;

a) apibrėžti miestų aplinkosauginio 
veiksmingumo vertinimo kriterijų rinkinį ir 
dėl jo susitarti, atsižvelgiant į ekonominį ir 
socialinį poveikį ir aplinkui esančių kaimo 
vietovių tarpusavio sąsają;

Or. en

Pakeitimas 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apibrėžti miestų aplinkosauginio 
veiksmingumo vertinimo kriterijų rinkinį ir 
dėl jo susitarti, atsižvelgiant į ekonominį ir 
socialinį poveikį;

a) apibrėžti miestų aplinkosauginio 
veiksmingumo vertinimo kriterijų rinkinį ir 
dėl jo susitarti, atsižvelgiant į ekonominį ir 
socialinį poveikį ir jų sukurtos ir 
natūralios aplinkos vertę;

Or. es
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Pakeitimas 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto antros pastraipos b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad miestai turėtų 
informacijos apie miestų tvarumo didinimo 
priemonių finansavimą ir galimybę tokį 
finansavimą gauti.

b) užtikrinti, kad miestų gyventojai ir 
vietos valdžios institucijos turėtų 
informacijos apie miestų tvarumo didinimo 
priemonių finansavimą ir galimybę tokį 
finansavimą gauti.

Or. en

Pakeitimas 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto antros pastraipos b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) remti sveiką ir tvarų judumą 
miestuose ir sumažinti oro ir triukšmo 
taršą; plėtoti ir modernizuoti miestų 
viešojo transporto tinklus; numatyti 
nuostatas į vietos transporto sistemas 
įtraukti elektra varomas transporto 
priemones ir parengti elektrinių 
transporto priemonių naudojimo ES 
miestuose sistemas; plėtoti pėstiesiems ir 
dviratininkams saugią infrastruktūrą 
siekiant užtikrinti, kad šių aktyvaus
judumo, kaip antai vaikščiojimo ir 
važiavimo dviračiu, būdų naudotojų 
skaičius padvigubėtų.

Or. en

Pagrindimas

Parlamentas savo 2011 m. gruodžio mėn. rezoliucijoje „Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos 
kūrimas“ (2011/2096(INI)) ragino dėti pastangas, kad padvigubėtų aktyvaus transporto 



AM\931429LT.doc 33/60 PE508.029v01-00

LT

priemonių, kaip antai dviračių, naudojimas.

Pakeitimas 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto antros pastraipos b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) daryti pažangą kuriant visapusišką 
strategiją, kaip ekologiška ir integracinė 
ekonomika gali padėti gerinti miestų 
aplinką.

Or. en

Pakeitimas 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti, kad miestuose būtų atvirų 
erdvių, kuriose galėtų judėti pėstieji, 
socialinių erdvių ir jungtis su natūralia 
aplinka.

Or. es

Pakeitimas 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 91 punkto antros pastraipos b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ES ir tarptautinių lygmeniu tarp 
miestų dalytis geriausia praktika, 
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susijusia su inovacijų kūrimu ir tvariu 
gyvenimo būdu miestuose.

Or. en

Pakeitimas 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 92 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92. Aplinkos tvarumas – svarbi skurdo 
mažinimo ir gyvenimo kokybės bei 
ekonomikos augimo užtikrinimo sąlyga.
Konferencijoje Rio+20 pasaulio lyderiai 
atnaujino įsipareigojimą siekti tvaraus 
vystymosi ir pripažino, kad integracinė 
ekologiška ekonomika yra svarbi priemonė 
siekti tvaraus vystymosi, taip pat pripažino 
lemiamą sveikos aplinkos vaidmenį
užtikrinant aprūpinimą maistu ir mažinant 
skurdą. Atsižvelgiant į didėjantį gyventojų 
skaičių vis labiau urbanizuotame pasaulyje, 
sprendžiant šiuos uždavinius taip pat reikės 
imtis veiksmų dėl vandens, jūrų, tvaraus 
žemės ir ekosistemų naudojimo, efektyvaus 
išteklių naudojimo (visų pirma atliekų), 
tvarios energijos ir klimato kaitos, be kita 
ko, laipsniškai atsisakant iškastinio kuro 
subsidijų. Šiems uždaviniams įgyvendinti 
vietos, nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu
reikės konkretiems tikslams pritaikytų 
metodų, taip pat tvirto įsipareigojimo 
prisidėti prie tarptautinių pastangų kuriant 
sprendimus, kurie padėtų užtikrinti tvarų 
vystymąsi pasaulyje.

92. Tvarumo užtikrinimas – tai vienas 
svarbiausių šiuolaikiniame pasaulyje 
kylančių uždavinių ir pagrindinis būdas, 
kaip galima panaikinti skurdą ir 
garantuoti klestėjimą ir gerovę visiems.
Konferencijoje Rio+20 pasaulio lyderiai 
atnaujino įsipareigojimą siekti tvaraus 
vystymosi ir užtikrinti, kad dabartinės ir 
būsimų kartų labui bus skatinama 
ekonominiu, socialiniu ir aplinkos 
požiūriu tvari planetos ateitis. Jie taip pat
pripažino, kad integracinė ekologiška 
ekonomika yra svarbi priemonė siekti 
tvaraus vystymosi ir kad lemiamas 
vaidmuo tenka sveikai aplinkai užtikrinant 
aprūpinimą maistu ir mažinant skurdą.
Atsižvelgiant į didėjantį gyventojų skaičių 
vis labiau urbanizuotame pasaulyje, 
sprendžiant šiuos uždavinius taip pat reikės 
imtis tarptautinio lygmens veiksmų
daugybėje sričių, kaip antai: vandens, 
jūrų, tvaraus žemės ir ekosistemų 
naudojimo, efektyvaus išteklių naudojimo
(visų pirma atliekų), tvarios energijos ir 
klimato kaitos, be kita ko, laipsniškai 
atsisakant aplinkai kenksmingų subsidijų, 
taip pat iškastinio kuro subsidijų. ES ne tik 
sieks, kad šiems įsipareigojimams
įgyvendinti būtų imamasi veiksmų vietos, 
nacionaliniu ir ES lygmeniu, bet ji taip pat
aktyviai prisidės prie tarptautinių pastangų 
kuriant sprendimus, kurie padėtų užtikrinti 
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tvarų vystymąsi pasaulyje.

Or. en

Pakeitimas 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 92 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92. Aplinkos tvarumas – svarbi skurdo 
mažinimo ir gyvenimo kokybės bei 
ekonomikos augimo užtikrinimo sąlyga.
Konferencijoje Rio+20 pasaulio lyderiai 
atnaujino įsipareigojimą siekti tvaraus 
vystymosi ir pripažino, kad integracinė 
ekologiška ekonomika yra svarbi priemonė 
siekti tvaraus vystymosi, taip pat pripažino 
lemiamą sveikos aplinkos vaidmenį 
užtikrinant aprūpinimą maistu ir mažinant 
skurdą. Atsižvelgiant į didėjantį gyventojų 
skaičių vis labiau urbanizuotame pasaulyje, 
sprendžiant šiuos uždavinius taip pat reikės 
imtis veiksmų dėl vandens, jūrų, tvaraus 
žemės ir ekosistemų naudojimo, efektyvaus 
išteklių naudojimo (visų pirma atliekų), 
tvarios energijos ir klimato kaitos, be kita 
ko, laipsniškai atsisakant iškastinio kuro
subsidijų. Šiems uždaviniams įgyvendinti 
vietos, nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu 
reikės konkretiems tikslams pritaikytų 
metodų, taip pat tvirto įsipareigojimo 
prisidėti prie tarptautinių pastangų kuriant 
sprendimus, kurie padėtų užtikrinti tvarų 
vystymąsi pasaulyje.

92. Aplinkos tvarumas – svarbi skurdo 
mažinimo ir gyvenimo kokybės bei 
ekonomikos augimo užtikrinimo sąlyga.
Konferencijoje Rio+20 pasaulio lyderiai 
atnaujino įsipareigojimą siekti tvaraus 
vystymosi ir pripažino, kad integracinė 
ekologiška ekonomika yra svarbi priemonė 
siekti tvaraus vystymosi, taip pat pripažino 
lemiamą sveikos aplinkos vaidmenį 
užtikrinant aprūpinimą maistu ir mažinant 
skurdą. Atsižvelgiant į didėjantį gyventojų 
skaičių vis labiau urbanizuotame pasaulyje, 
sprendžiant šiuos uždavinius taip pat reikės 
imtis veiksmų dėl vandens, jūrų, tvaraus 
žemės ir ekosistemų naudojimo, efektyvaus 
išteklių naudojimo (visų pirma atliekų), 
tvarios energijos ir klimato kaitos, be kita 
ko, nustatant ir laipsniškai atsisakant
aplinkai kenksmingų subsidijų. Šiems 
uždaviniams įgyvendinti vietos, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu reikės 
konkretiems tikslams pritaikytų metodų, 
taip pat tvirto įsipareigojimo prisidėti prie 
tarptautinių pastangų kuriant sprendimus, 
kurie padėtų užtikrinti tvarų vystymąsi 
pasaulyje.

Or. en

Pakeitimas 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 93 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93. Į Rio+20 išvadas reikės atsižvelgti 
nustatant Sąjungos ir jos valstybių narių 
vidaus ir išorės politikos prioritetus.
Sąjunga taip pat turėtų padėti kurti aukšto 
lygio politinį forumą, kuris palaipsniui
pakeis Tvaraus vystymosi komisiją ir kuris 
stebės, kaip įgyvendinami Rio+20 
rezultatai.

93. Į Rio+20 išvadas reikia atsižvelgti 
nustatant Sąjungos ir jos valstybių narių 
vidaus ir išorės politikos prioritetus.
Sąjunga taip pat turėtų paremti aukšto 
lygio politinio forumo, kuris pakeis 
Tvaraus vystymosi komisiją ir kuris stebės, 
kaip įgyvendinami Rio+20 rezultatai, 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 468
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 94 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

94. Daugelį iš šioje programoje nustatytų 
prioritetinių tikslų galima visiškai pasiekti 
tik laikantis visuotinio požiūrio ir 
bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis.
Todėl Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
dalyvauti atitinkamuose tarptautiniuose, 
regioniniuose ir dvišaliuose procesuose, o
jų veiksmai tūrėtų būti ryžtingi, sutelkti, 
vieningi ir nuoseklūs. Jos ir toliau turėtų 
remti veiksmingą, taisyklėmis pagrįstą 
pasaulinės aplinkos politikos sistemą, kurią 
papildytų veiksmingesnis strateginis 
požiūris, pagal kurį dvišalis ir regioninis 
politinis dialogas ir bendradarbiavimas 
būtų orientuojamas į Sąjungos strateginius 
partnerius, šalis kandidates ir kaimynines 
šalis, taip pat atitinkamas besivystančias 
šalis, numatant pakankamą finansavimą.

94. Daugelį iš šioje programoje nustatytų 
prioritetinių tikslų galima visiškai pasiekti 
tik laikantis visuotinio požiūrio ir 
bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis.
Todėl Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
dalyvauti atitinkamuose tarptautiniuose, 
regioniniuose ir dvišaliuose procesuose,
pvz., sudarant dvišalių prekybos 
susitarimus, o jų veiksmai turėtų būti 
ryžtingi, sutelkti, vieningi ir nuoseklūs. Jos 
ir toliau turėtų remti veiksmingą, 
taisyklėmis pagrįstą pasaulinės aplinkos 
politikos sistemą, kurią papildytų 
veiksmingesnis strateginis požiūris, pagal 
kurį dvišalis ir regioninis politinis dialogas 
ir bendradarbiavimas būtų orientuojamas į 
Sąjungos strateginius partnerius, šalis 
kandidates ir kaimynines šalis, taip pat 
atitinkamas besivystančias šalis, numatant 
pakankamą finansavimą.

Or. en
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Pakeitimas 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 94 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

94. Daugelį iš šioje programoje nustatytų 
prioritetinių tikslų galima visiškai pasiekti 
tik laikantis visuotinio požiūrio ir
bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis. 
Todėl Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
dalyvauti atitinkamuose tarptautiniuose, 
regioniniuose ir dvišaliuose procesuose, o 
jų veiksmai tūrėtų būti ryžtingi, sutelkti, 
vieningi ir nuoseklūs. Jos ir toliau turėtų 
remti veiksmingą, taisyklėmis pagrįstą 
pasaulinės aplinkos politikos sistemą, kurią 
papildytų veiksmingesnis strateginis 
požiūris, pagal kurį dvišalis ir regioninis 
politinis dialogas ir bendradarbiavimas 
būtų orientuojamas į Sąjungos strateginius 
partnerius, šalis kandidates ir kaimynines 
šalis, taip pat atitinkamas besivystančias 
šalis, numatant pakankamą finansavimą.

94. Daugelį iš šioje programoje nustatytų 
prioritetinių tikslų galima visiškai pasiekti 
tik laikantis visuotinio požiūrio ir 
bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis. 
Todėl Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
dalyvauti atitinkamuose tarptautiniuose, 
regioniniuose ir dvišaliuose procesuose, o 
jų veiksmai tūrėtų būti ryžtingi, sutelkti, 
vieningi ir nuoseklūs. Jos ir toliau turėtų 
remti veiksmingą, taisyklėmis pagrįstą 
pasaulinės aplinkos politikos sistemą, kurią 
papildytų veiksmingesnis strateginis 
požiūris, pagal kurį dvišalis ir regioninis 
politinis dialogas ir bendradarbiavimas 
būtų orientuojamas į Sąjungos strateginius 
partnerius, šalis kandidates ir kaimynines 
šalis, taip pat atitinkamas besivystančias 
šalis, numatant pakankamą finansavimą. 
Ypatinga svarba turėtų būti teikiama 
Juodajai jūrai.

Or. en

Pakeitimas 470
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 95 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95. Programos apimamas laikotarpis 
atitinka pagrindinius tarptautinės klimato, 
biologinės įvairovės ir cheminių medžiagų 
politikos etapus. Kad 2 °C riba nebūtų 
viršyta, iki 2050 m. išmetamųjų ŠESD 

95. Programos apimamas laikotarpis 
atitinka pagrindinius tarptautinės klimato, 
biologinės įvairovės ir cheminių medžiagų 
politikos etapus. Tarpvyriausybinė klimato 
kaitos komisija nurodo, jog tam, kad 2 °C 
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kiekį visame pasaulyje reikia sumažinti 
bent 50 %, palyginti su 1990 m. kiekiu.
Tačiau Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių iki 2020 m. 
įsipareigotas sumažinti ŠESD kiekis per 
pusę mažesnis, nei būtina. Jei nebus imtasi 
ryžtingesnių visuotinių veiksmų, klimato 
kaitos pažaboti greičiausiai nepavyks. Net 
pagal geriausią įmanomą scenarijų 
neišvengiamas klimato kaitos poveikis 
šalims vis didės dėl ankstesnio laikotarpio 
išmetamųjų ŠESD kiekio ir jos turės 
parengti prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas. Remiantis Durbano 
efektyvesnių veiksmų platforma, iki 
2015 m. turi būti parengtas išsamus ir 
tvirtas visiems privalomas susitarimas, kurį 
numatoma taikyti nuo 2020 m. ES ir toliau 
aktyviai dalyvaus šiame procese, taip pat 
diskusijose apie tai, kaip sumažinti atotrūkį 
tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
dabar prisiimtų įsipareigojimų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir būtinų veiksmų, 
kad išmetamųjų teršalų mažinimo 
perspektyva atitiktų 2oC tikslą. Tolesni 
veiksmai, susiję su Rio+20 
įsipareigojimais, turėtų padėti sumažinti 
išmetamųjų ŠESD kiekį ir taip padėti
kovoti su klimato kaita. Kartu ES turėtų 
tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą su 
strateginiais partneriais klimato kaitos 
srityje ir imtis tolesnių veiksmų, kad 
integruotų aplinkos ir klimato klausimus į 
savo vystymosi politiką.

riba nebūtų viršyta, iki 2050 m. 
išmetamųjų ŠESD kiekį visame pasaulyje 
reikia sumažinti bent 50 %, palyginti su 
1990 m. kiekiu. Tačiau Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
šalių iki 2020 m. įsipareigotas sumažinti 
ŠESD kiekis per pusę mažesnis, nei būtina.
Jei nebus imtasi ryžtingesnių visuotinių 
veiksmų, klimato kaitos sušvelninti
greičiausiai nepavyks. Net pagal geriausią 
įmanomą scenarijų neišvengiamas klimato 
kaitos poveikis šalims vis didės ir jos turės 
parengti prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas. Remiantis Durbano 
efektyvesnių veiksmų platforma, iki 
2015 m. turi būti parengtas išsamus ir 
tvirtas visiems privalomas susitarimas, kurį 
numatoma taikyti nuo 2020 m. ES ir toliau 
aktyviai dalyvaus šiame procese, taip pat 
diskusijose apie tai, kaip sumažinti atotrūkį 
tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
dabar prisiimtų įsipareigojimų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir būtinų veiksmų, 
kad išmetamųjų teršalų mažinimo 
perspektyva atitiktų 2oC tikslą. Tolesni 
veiksmai, susiję su Rio+20 
įsipareigojimais, turėtų padėti sumažinti 
išmetamųjų ŠESD kiekį ir taip padėti
prisitaikyti prie klimato kaitos. Kartu ES
turėtų tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą su 
strateginiais partneriais klimato kaitos 
srityje ir imtis tolesnių veiksmų, kad 
integruotų aplinkos ir klimato klausimus į 
savo išorės politiką remdamasi 
abipusiškumo ir sąlygiškumo principu.

Or. it

Pakeitimas 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 95 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95. Programos apimamas laikotarpis 
atitinka pagrindinius tarptautinės klimato, 
biologinės įvairovės ir cheminių medžiagų 
politikos etapus. Kad 2 °C riba nebūtų 
viršyta, iki 2050 m. išmetamųjų ŠESD 
kiekį visame pasaulyje reikia sumažinti 
bent 50 %, palyginti su 1990 m. kiekiu.
Tačiau Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių iki 2020 m. 
įsipareigotas sumažinti ŠESD kiekis per 
pusę mažesnis, nei būtina. Jei nebus imtasi 
ryžtingesnių visuotinių veiksmų, klimato 
kaitos pažaboti greičiausiai nepavyks. Net 
pagal geriausią įmanomą scenarijų 
neišvengiamas klimato kaitos poveikis 
šalims vis didės dėl ankstesnio laikotarpio 
išmetamųjų ŠESD kiekio ir jos turės 
parengti prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas. Remiantis Durbano 
efektyvesnių veiksmų platforma, iki 
2015 m. turi būti parengtas išsamus ir 
tvirtas visiems privalomas susitarimas, kurį 
numatoma taikyti nuo 2020 m. ES ir toliau 
aktyviai dalyvaus šiame procese, taip pat 
diskusijose apie tai, kaip sumažinti atotrūkį 
tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
dabar prisiimtų įsipareigojimų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir būtinų veiksmų, 
kad išmetamųjų teršalų mažinimo 
perspektyva atitiktų 2oC tikslą. Tolesni 
veiksmai, susiję su Rio+20 
įsipareigojimais, turėtų padėti sumažinti 
išmetamųjų ŠESD kiekį ir taip padėti 
kovoti su klimato kaita.  Kartu ES turėtų 
tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą su 
strateginiais partneriais klimato kaitos 
srityje ir imtis tolesnių veiksmų, kad 
integruotų aplinkos ir klimato klausimus į 
savo vystymosi politiką.

95. Programos apimamas laikotarpis 
atitinka pagrindinius tarptautinės klimato, 
biologinės įvairovės ir cheminių medžiagų 
politikos etapus. Kad 2 °C riba nebūtų 
viršyta, iki 2050 m. išmetamųjų ŠESD 
kiekį visame pasaulyje reikia sumažinti 
bent 50 %, palyginti su 1990 m. kiekiu.
Tačiau Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių iki 2020 m. 
įsipareigotas sumažinti ŠESD kiekis per 
pusę mažesnis, nei būtina8. Jei nebus imtasi 
ryžtingesnių visuotinių veiksmų, klimato 
kaitos pažaboti greičiausiai nepavyks. Net 
pagal geriausią įmanomą scenarijų 
neišvengiamas klimato kaitos poveikis 
šalims vis didės dėl ankstesnio laikotarpio 
išmetamųjų ŠESD kiekio ir jos turės 
parengti prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas. Remiantis Durbano 
efektyvesnių veiksmų platforma, iki 
2015 m. turi būti parengtas išsamus ir 
tvirtas visiems privalomas susitarimas, kurį 
numatoma taikyti nuo 2020 m. ES ir toliau 
aktyviai dalyvaus šiame procese, taip pat 
diskusijose apie tai, kaip sumažinti atotrūkį 
tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
dabar prisiimtų įsipareigojimų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir būtinų veiksmų, 
kad išmetamųjų teršalų mažinimo 
perspektyva atitiktų 2oC tikslą, 
atsižvelgdama į mokslinius įrodymus, kad 
būtina įvykdyti 1,5oC tikslą siekiant
sumažinti rimtus padarinius labiausiai 
pažeidžiamoms šalims. Tolesni veiksmai, 
susiję su Rio+20 įsipareigojimais, turėtų 
padėti sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį ir 
taip padėti kovoti su klimato kaita.  Kartu 
ES turėtų tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą 
su strateginiais partneriais klimato kaitos 
srityje vykdydama pažadus, susijusius su 
pajėgumų stiprinimu, finansavimu 
klimato srityje ir technine pagalba, ir imtis 
tolesnių veiksmų, kad integruotų aplinkos 
ir klimato klausimus į savo vystymosi 
politiką. ES taip pat turėtų nustatyti savo 
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šaltinius ir deramą indėlį, kad prisididėtų 
prie Ekologinio klimato fondo, 
atsižvelgdama į įsipareigojimus, susijusius 
su JT bendrosios klimato kaitos 
konvencija. 

Or. en

Pakeitimas 472
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 95 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95. Programos apimamas laikotarpis 
atitinka pagrindinius tarptautinės klimato, 
biologinės įvairovės ir cheminių medžiagų 
politikos etapus. Kad 2 °C riba nebūtų 
viršyta, iki 2050 m. išmetamųjų ŠESD 
kiekį visame pasaulyje reikia sumažinti 
bent 50 %, palyginti su 1990 m. kiekiu. 
Tačiau Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių iki 2020 m. 
įsipareigotas sumažinti ŠESD kiekis per 
pusę mažesnis, nei būtina. Jei nebus imtasi 
ryžtingesnių visuotinių veiksmų, klimato 
kaitos pažaboti greičiausiai nepavyks. Net 
pagal geriausią įmanomą scenarijų 
neišvengiamas klimato kaitos poveikis 
šalims vis didės dėl ankstesnio laikotarpio 
išmetamųjų ŠESD kiekio ir jos turės 
parengti prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas. Remiantis Durbano 
efektyvesnių veiksmų platforma, iki 
2015 m. turi būti parengtas išsamus ir 
tvirtas visiems privalomas susitarimas, kurį 
numatoma taikyti nuo 2020 m. ES ir toliau 
aktyviai dalyvaus šiame procese, taip pat 
diskusijose apie tai, kaip sumažinti atotrūkį 
tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
dabar prisiimtų įsipareigojimų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir būtinų veiksmų, 
kad išmetamųjų teršalų mažinimo 
perspektyva atitiktų 2oC tikslą. Tolesni 

95. Programos apimamas laikotarpis 
atitinka pagrindinius tarptautinės klimato, 
biologinės įvairovės ir cheminių medžiagų 
politikos etapus. Kad 2 °C riba nebūtų 
viršyta, iki 2050 m. išmetamųjų ŠESD 
kiekį visame pasaulyje reikia sumažinti 
bent 50 %, palyginti su 1990 m. kiekiu. 
Tačiau Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių iki 2020 m. 
įsipareigotas sumažinti ŠESD kiekis per 
pusę mažesnis, nei būtina. Jei nebus imtasi 
ryžtingesnių visuotinių veiksmų, klimato 
kaitos pažaboti greičiausiai nepavyks. Net 
pagal geriausią įmanomą scenarijų 
neišvengiamas klimato kaitos poveikis 
šalims vis didės dėl ankstesnio laikotarpio 
išmetamųjų ŠESD kiekio ir jos turės 
parengti prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas. Remiantis Durbano 
efektyvesnių veiksmų platforma, iki 
2015 m. turi būti parengtas išsamus ir 
tvirtas visiems privalomas susitarimas, kurį 
numatoma taikyti nuo 2020 m. ES ir toliau 
aktyviai dalyvaus šiame procese, taip pat 
diskusijose apie tai, kaip sumažinti atotrūkį 
tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
dabar prisiimtų įsipareigojimų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir būtinų veiksmų, 
kad išmetamųjų teršalų mažinimo 
perspektyva atitiktų 2oC tikslą. Tolesni 
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veiksmai, susiję su Rio+20 
įsipareigojimais, turėtų padėti sumažinti 
išmetamųjų ŠESD kiekį ir taip padėti 
kovoti su klimato kaita. Kartu ES turėtų 
tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą su 
strateginiais partneriais klimato kaitos 
srityje ir imtis tolesnių veiksmų, kad 
integruotų aplinkos ir klimato klausimus į 
savo vystymosi politiką.

veiksmai, susiję su Rio+20 
įsipareigojimais, turėtų padėti sumažinti 
išmetamųjų ŠESD kiekį ir taip padėti 
kovoti su klimato kaita. Kartu ES turėtų 
tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą su 
strateginiais partneriais klimato kaitos 
srityje ir imtis tolesnių veiksmų, kad 
integruotų aplinkos ir klimato klausimus į 
savo vystymosi politiką. ES turi 
tarptautinėse derybose imtis 
vadovaujančio vaidmens, kad paskatintų 
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos ir kitų panašių sistemų susiejimą 
siekiant netolimoje ateityje sukurti 
visuotinę Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (EBPO) ir 
besiformuojančios rinkos ekonomikos 
šalių anglies dioksido rinką.

Or. es

Pakeitimas 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 96 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96. Visuotinius biologinės įvairovės tikslus 
pagal Biologinės įvairovės konvenciją
(BĮK) būtina įgyvendinti iki 2020 m. – tai 
leis sustabdyti ir galiausiai pakeisti 
biologinės įvairovės nykimo tendenciją 
visame pasaulyje. ES tinkamai prisidės prie 
šių pastangų, visų pirma įvykdys 
įsipareigojimą iki 2015 m. dvigubai 
padidinti su biologine įvairove susijusį 
finansavimą besivystančioms šalims ir šį 
finansavimo lygį išlaikyti iki 2020 m. Jau 
nustatytas pasaulinis cheminių medžiagų
keliamos rizikos valdymo tikslas, kurį 
reikia pasiekti iki 2020 m. ES ir toliau 
aktyviai ir konstruktyviai dalyvaus šiuose 
procesuose ir padės pasiekti nustatytus 

96. Visuotinius biologinės įvairovės tikslus 
pagal Biologinės įvairovės konvenciją
(BĮK) būtina įgyvendinti iki 2020 m. – tai 
leis sustabdyti ir galiausiai pakeisti 
biologinės įvairovės nykimo tendenciją 
visame pasaulyje. ES tinkamai prisidės prie 
šių pastangų, visų pirma įvykdys 
įsipareigojimą iki 2015 m. dvigubai 
padidinti su biologine įvairove susijusį 
finansavimą besivystančioms šalims ir šį 
finansavimo lygį išlaikyti iki 2020 m. ES ir 
toliau rems JT konvencijos dėl kovos su 
dykumėjimu įgyvendinimą, visų pirma 
imdamasi veiksmų, kad būtų sukurtas 
pasaulis, kuriame žemė neblogėtų, kaip 
sutarta susitikime Rio+20. Be to, ES dės 
daugiau pastangų, kad būtų pasiektas
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tikslus. pasaulinis patikimo cheminių medžiagų 
valdymo per jų gyvavimo ciklą ir 
pavojingų atliekų tvarkymo tikslas, kurį 
reikia pasiekti iki 2020 m., kaip buvo 
patvirtinta susitikime Rio+20, ir dės 
daugiau pastangų, kad paremtų susijusias 
konvencijas. ES ir toliau aktyviai ir 
konstruktyviai dalyvaus šiuose procesuose 
ir padės pasiekti nustatytus tikslus.

Or. en

Pakeitimas 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 96 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96a. ES turėtų aktyviai dalyvauti 
tarptautinėse derybose naujais ir aktuliais 
klausimais, visų pirma dėl naujų 
konvencijų, susitarimų ir vertinimų, 
pavyzdžiui, derybose dėl JT jūrų teisės 
konvencijos įgyvendinimo susitarimo dėl 
teritorijų, esančių už nacionalinės 
jurisdikcijos ribų, ir dėl pasaulio 
vandenynų vertinimo.

Or. en

Pakeitimas 475
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 97 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

97. Daugiašaliuose aplinkosaugos 
susitarimuose ES dalyvavo labai 
sėkmingai, nors kai kurios valstybės narės 
dar neratifikavo pagrindinių susitarimų. Tai 

97. Daugiašaliuose aplinkosaugos 
susitarimuose ES dalyvavo labai 
sėkmingai, nors kai kurios valstybės narės 
dar neratifikavo pagrindinių susitarimų. Tai 
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turi neigiamos įtakos ES patikimumui 
atitinkamose derybose. Valstybės narės ir 
ES turėtų užtikrinti, kad visi daugiašaliai 
aplinkosaugos susitarimai, kuriuos jos yra 
pasirašiusios, būtų laiku ratifikuoti.

turi neigiamos įtakos ES patikimumui 
atitinkamose derybose. Valstybės narės ir 
ES turėtų užtikrinti, kad visi daugiašaliai 
aplinkosaugos susitarimai, kuriuos jos yra 
pasirašiusios, būtų laiku ratifikuoti, taip pat 
reikėtų užtikrinti, kad kovodamos su 
klimato kaita valstybės narės galėtų taikyti 
skirtingus metodus.

Or. de

Pakeitimas 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 97 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

97a. ES, atsižvelgdama į savo išorės 
politiką, turėtų dar padidinti savo indėlį 
prisidėdama prie iniciatyvų, kurias 
vykdant palengvinamas perėjimas prie 
integracinės ekologiškos ekonomikos 
tarptautiniu lygmeniu, pavyzdžiui, 
skatinama sudaryti deramas sąlygas, 
plėtojamos rinka pagrįstos priemonės ir 
rodikliai, neapsiribojantys BVP.

Or. en

Pakeitimas 477
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 98 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98. ES, kurios rinka – viena iš didžiausių 
pasaulyje, turėtų pasinaudoti savo įtaka, 
kad paskatintų viso pasaulio gamtos 
išteklių tausojimo politiką ir metodus. Tai 
galima padaryti keičiant vartojimo ir 

98. ES, kurios rinka – viena iš didžiausių 
pasaulyje, turėtų pasinaudoti savo įtaka, 
kad paskatintų viso pasaulio gamtos 
išteklių tausojimo politiką ir metodus. Tai
negali įvykti savaime, bet tai galima
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gamybos modelius, taip pat užtikrinant, 
kad prekybos ir vidaus rinkos politika 
padėtų siekti aplinkos ir klimato tikslų ir 
skatintų kitas šalis tobulinti savo aplinkos 
apsaugos reguliavimo sistemas ir 
standartus ir užtikrinti jų vykdymą. ES ir 
toliau rems tvarų vystymąsi, derėdamasi 
dėl specialių nuostatų tarptautiniuose 
prekybos susitarimuose ir tas nuostatas 
įgyvendindama, ir turėtų apsvarstyti kitas 
politikos galimybes mažinti ES vartojimo 
poveikį ES nepriklausančių šalių aplinkai.
Tokios politikos galimybės pavyzdys –
dvišalės Miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
partnerystės, sudarančios pagrindą 
užtikrinti, kad iš šalių partnerių į ES 
rinką patektų tik teisėtai paruošta 
mediena.

paskatinti keičiant vartojimo ir gamybos 
modelius, taip pat užtikrinant, kad
prekybos ir vidaus rinkos politika padėtų 
siekti aplinkos ir klimato tikslų ir skatintų 
kitas šalis tobulinti savo aplinkos apsaugos 
reguliavimo sistemas ir standartus ir 
užtikrinti jų vykdymą. ES ir toliau rems 
tvarų vystymąsi, derėdamasi dėl specialių 
nuostatų tarptautiniuose prekybos 
susitarimuose ir tas nuostatas 
įgyvendindama, ir turėtų apsvarstyti kitas 
politikos galimybes mažinti ES vartojimo 
poveikį ES nepriklausančių šalių aplinkai.
Dvišalės Miškų teisės aktų vykdymo, 
miškų valdymo ir prekybos mediena
(FLEGT) partnerystės yra toliau 
plėtojamos ir plečiamos įtraukiant kitus 
produktus.

Or. en

Pakeitimas 478
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 98 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98. ES, kurios rinka – viena iš didžiausių 
pasaulyje, turėtų pasinaudoti savo įtaka, 
kad paskatintų viso pasaulio gamtos 
išteklių tausojimo politiką ir metodus. Tai 
galima padaryti keičiant vartojimo ir 
gamybos modelius, taip pat užtikrinant, 
kad prekybos ir vidaus rinkos politika 
padėtų siekti aplinkos ir klimato tikslų ir
skatintų kitas šalis tobulinti savo aplinkos 
apsaugos reguliavimo sistemas ir 
standartus ir užtikrinti jų vykdymą. ES ir 
toliau rems tvarų vystymąsi, derėdamasi 
dėl specialių nuostatų tarptautiniuose 
prekybos susitarimuose ir tas nuostatas 
įgyvendindama, ir turėtų apsvarstyti kitas 
politikos galimybes mažinti ES vartojimo 

98. ES, kurios rinka – viena iš didžiausių 
pasaulyje, turėtų pasinaudoti savo įtaka, 
kad paskatintų viso pasaulio gamtos 
išteklių tausojimo politiką ir metodus. Tai 
galima padaryti keičiant vartojimo ir 
gamybos modelius, taip pat užtikrinant, 
kad prekybos ir vidaus rinkos politika 
padėtų siekti aplinkos ir klimato tikslų ir, 
remiantis abipusiškumo principu, būtų 
įtrauktos nuostatas, kad būtų užtikrinta, 
jog kitos šalys tobulins savo aplinkos 
apsaugos reguliavimo sistemas ir 
standartus bei užtikrins jų vykdymą ir 
kovos su aplinkosauginiu dempingu. ES ir 
toliau rems tvarų vystymąsi, derėdamasi 
dėl specialių nuostatų tarptautiniuose 
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poveikį ES nepriklausančių šalių aplinkai.
Tokios politikos galimybės pavyzdys –
dvišalės Miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
partnerystės, sudarančios pagrindą 
užtikrinti, kad iš šalių partnerių į ES rinką 
patektų tik teisėtai paruošta mediena.

prekybos susitarimuose ir tas nuostatas 
įgyvendindama, ir turėtų apsvarstyti kitas 
politikos galimybes mažinti ES vartojimo 
poveikį ES nepriklausančių šalių aplinkai.
Tokios politikos galimybės pavyzdys –
dvišalės Miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
partnerystės, sudarančios pagrindą 
užtikrinti, kad iš šalių partnerių į ES rinką 
patektų tik teisėtai paruošta mediena.

Or. it

Pakeitimas 479
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 98 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98. ES, kurios rinka – viena iš didžiausių 
pasaulyje, turėtų pasinaudoti savo įtaka, 
kad paskatintų viso pasaulio gamtos 
išteklių tausojimo politiką ir metodus. Tai 
galima padaryti keičiant vartojimo ir 
gamybos modelius, taip pat užtikrinant, 
kad prekybos ir vidaus rinkos politika 
padėtų siekti aplinkos ir klimato tikslų ir 
skatintų kitas šalis tobulinti savo aplinkos 
apsaugos reguliavimo sistemas ir 
standartus ir užtikrinti jų vykdymą. ES ir 
toliau rems tvarų vystymąsi, derėdamasi 
dėl specialių nuostatų tarptautiniuose 
prekybos susitarimuose ir tas nuostatas 
įgyvendindama, ir turėtų apsvarstyti kitas 
politikos galimybes mažinti ES vartojimo 
poveikį ES nepriklausančių šalių aplinkai. 
Tokios politikos galimybės pavyzdys –
dvišalės Miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
partnerystės, sudarančios pagrindą 
užtikrinti, kad iš šalių partnerių į ES rinką 
patektų tik teisėtai paruošta mediena.

98. ES, kurios rinka – viena iš didžiausių 
pasaulyje, turėtų pasinaudoti savo įtaka, 
kad paskatintų viso pasaulio gamtos 
išteklių tausojimo politiką ir metodus. Tai 
galima padaryti keičiant vartojimo ir 
gamybos modelius, taip pat užtikrinant, 
kad prekybos ir vidaus rinkos politika 
padėtų siekti aplinkos ir klimato tikslų ir 
skatintų kitas šalis tobulinti savo aplinkos 
apsaugos reguliavimo sistemas ir 
standartus ir užtikrinti jų vykdymą. ES ir 
toliau rems tvarų vystymąsi, derėdamasi 
dėl specialių nuostatų tarptautiniuose ir 
dvišaliuose prekybos susitarimuose ir tas 
nuostatas įgyvendindama, ir turėtų 
apsvarstyti kitas politikos galimybes 
mažinti ES vartojimo poveikį ES 
nepriklausančių šalių aplinkai. Prekybos 
liberalizavimas neturėtų turėti neigiamų 
padarinių trečiųjų šalių aplinkai ar 
trukdyti taikyti esamus aplinko standartus 
ar politiką, kuri buvo nustatyta siekiant 
apsaugoti buveines ir laukinę gyvūniją.
Tokios politikos galimybės pavyzdys –
dvišalės Miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
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valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
partnerystės, sudarančios pagrindą 
užtikrinti, kad iš šalių partnerių į ES rinką 
patektų tik teisėtai paruošta mediena.

Or. en

Pakeitimas 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 98 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98. ES, kurios rinka – viena iš didžiausių 
pasaulyje, turėtų pasinaudoti savo įtaka, 
kad paskatintų viso pasaulio gamtos 
išteklių tausojimo politiką ir metodus. Tai 
galima padaryti keičiant vartojimo ir 
gamybos modelius, taip pat užtikrinant, 
kad prekybos ir vidaus rinkos politika 
padėtų siekti aplinkos ir klimato tikslų ir 
skatintų kitas šalis tobulinti savo aplinkos 
apsaugos reguliavimo sistemas ir 
standartus ir užtikrinti jų vykdymą. ES ir 
toliau rems tvarų vystymąsi, derėdamasi 
dėl specialių nuostatų tarptautiniuose 
prekybos susitarimuose ir tas nuostatas 
įgyvendindama, ir turėtų apsvarstyti kitas 
politikos galimybes mažinti ES vartojimo 
poveikį ES nepriklausančių šalių aplinkai. 
Tokios politikos galimybės pavyzdys –
dvišalės Miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
partnerystės, sudarančios pagrindą 
užtikrinti, kad iš šalių partnerių į ES rinką 
patektų tik teisėtai paruošta mediena.

98. ES, kurios rinka – viena iš didžiausių 
pasaulyje, turėtų pasinaudoti savo įtaka, 
kad paskatintų viso pasaulio gamtos 
išteklių tausojimo politiką ir metodus. Tai 
galima padaryti keičiant vartojimo ir 
gamybos modelius, taip pat užtikrinant, 
kad prekybos ir vidaus rinkos politika 
padėtų siekti aplinkos ir klimato tikslų ir 
skatintų kitas šalis tobulinti savo aplinkos 
apsaugos reguliavimo sistemas ir 
standartus ir užtikrinti jų vykdymą. ES ir 
toliau rems tvarų vystymąsi, derėdamasi 
dėl specialių nuostatų tarptautiniuose 
prekybos susitarimuose ir tas nuostatas 
įgyvendindama, ir turėtų apsvarstyti kitas 
politikos galimybes mažinti ES vartojimo 
poveikį ES nepriklausančių šalių aplinkai. 
Tokios politikos galimybės pavyzdys –
dvišalės Miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) 
partnerystės, sudarančios pagrindą 
užtikrinti, kad iš šalių partnerių į ES rinką 
patektų tik teisėtai paruošta mediena. Taip 
pat bus tiriamos kitos politinės galimybės, 
kaip sumažinti vartojimo ES poveikį 
pasaulinei aplinkai.

Or. en
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Pakeitimas 481
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 99 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

99. ES ir toliau turėtų skatinti aplinką 
tausojančią verslo praktiką. Nauji 
įpareigojimai pagal ES atsakingo verslo 
iniciatyvą į biržos sąrašus įtrauktoms ir 
didelėms į biržos sąrašus neįtrauktoms 
kasybos ir neliestų miškų medienos ruošos 
bendrovėms teikti ataskaitas apie 
mokėjimus valdžios institucijoms užtikrins 
daugiau skaidrumo ir didesnę 
atskaitomybę gamtos išteklių 
eksploatavimo srityje. Kaip pirmaujanti 
ekologiškų prekių ir paslaugų teikėja, ES 
turėtų remti pasaulinius „žaliuosius“ 
standartus, laisvąją prekybą ekologiškomis 
prekėmis ir paslaugomis, tolesnį aplinkai ir 
klimatui nekenksmingų technologijų 
diegimą, investicijų ir intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą ir tarptautinius 
geriausios praktikos mainus.

99. ES ir toliau turėtų skatinti aplinką 
tausojančią verslo praktiką. Kaip 
pirmaujanti ekologiškų prekių ir paslaugų 
teikėja, ES turėtų remti pasaulinius
„žaliuosius“ standartus, laisvąją prekybą 
ekologiškomis prekėmis ir paslaugomis, 
tolesnį aplinkai ir klimatui nekenksmingų 
technologijų diegimą, investicijų ir 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir 
tarptautinius geriausios praktikos mainus.

Or. en

Pagrindimas

Miškininkystės pramonės šakose atsinaujinantys miškų ištekliai naudojami tausiai ir šiuo 
atveju jau taikomas pranešimo reikalavimas remiantis kitais teisės aktais ir tuo, kad vykdoma 
savanoriška trečiųjų šalių patikrinimo sistema.

Pakeitimas 482
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 99 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

99a. Dideli nenaudojamų pesticidų ir kitų 
nenaudojamų cheminių medžiagų atsargų 
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kiekiai kelia grėsmę ES valstybėse narėse, 
taikant Europos kaimynystės ir 
partnerystės priemonę dalyvaujančiose 
šalyse ir Rusijos Federacijose. Ši grėsmė 
dalinai pašalinta taikant nacionalines ir 
ES valymo programas, pvz., Baltijos 
šalyse ir Lenkijoje, tačiau dar liko kitų 
grėsmių. Taikant Europos kaimynystės ir 
partnerystės priemonę dalyvaujančiose 
šalyse ir Rusijos Federacijoje esantys 
dideli kiekiai reiškia galimą ekologinę 
katastrofą piliečiams ir importuotų maisto 
produktų vartotojams ES. Siekiant 
išvengti su maisto produktais susijusių 
skandalų (kaip antai su nitrofenu susijęs 
atvejis Vokietijoje) ir ekonominės žalos, 
turi būti nustatyta prevencinė strategija 
pasinaudojant išsamiomis regioninėmis 
valymo programomis ES valstybėse 
narėse, taikant Europos kaimynystės ir 
partnerystės priemonę dalyvaujančiose 
šalyse ir Rusijos Federacijoje. 

Or. en

Pakeitimas 483
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100. Siekiant didinti ES veiksmų 
efektyvumą sprendžiant regioninius ir 
pasaulinius aplinkos ir klimato uždavinius, 
programa užtikrinama, kad iki 2020 m.:

100. Siekiant didinti ES veiksmų 
efektyvumą sprendžiant regioninius ir 
pasaulinius aplinkos ir klimato uždavinius, 
programa turėtų būti užtikrinama, kad iki 
2020 m.:

Or. it

Pakeitimas 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto pirmos pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Rio+20 išvados būtų visiškai integruotos 
į ES išorės politikos sritis, o ES 
veiksmingai prisidėtų prie pasaulinių 
pastangų įgyvendinti sutartus 
įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimus 
pagal Rio de Žaneiro konvencijas;

a) Rio+20 išvados būtų visiškai integruotos 
į ES vidaus ir išorės politikos sritis, o ES 
veiksmingai prisidėtų prie pasaulinių 
pastangų įgyvendinti sutartus 
įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimus 
pagal Rio de Žaneiro konvencijas;

Or. en

Pakeitimas 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto pirmos pastraipos c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ES toliau stiprina savo iniciatyvas, 
kad palengvintų visuotinį perėjimą prie 
integracinės ekologiškos ekonomikos, kai 
tuo pat metu siekiama užtikrinti tvarų 
vystymąsi ir panaikinti skurdą, ir atlieka 
pagrindinį vaidmenį skatindama 
tarptautinio lygmens užmojus siekiant šio 
tikslo.

Or. en

Pakeitimas 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dirbti siekiant priimti tvaraus vystymosi 
tikslus, kurie: a) apima integracinės 
ekologiškos ekonomikos prioritetines sritis 

a) dirbti siekiant priimti tvaraus vystymosi 
tikslus, kurie: a) apima integracinės 
ekologiškos ekonomikos prioritetines sritis 
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ir platesnius tvaraus vystymosi uždavinius, 
kaip antai energija, vanduo, aprūpinimas 
maistu, vandenynai ir tvarus vartojimas bei 
gamyba, taip pat visiems sektoriams 
svarbūs klausimai, pavyzdžiui, lygybė, 
socialinė įtrauktis, deramas darbas, teisinės 
valstybės principai ir geras valdymas; b)
yra visuotinai taikomi ir apima visas tris 
tvaraus vystymosi sritis; c) yra papildyti 
konkrečiais tikslais ir rodikliais ir pagal 
juos vertinami; ir d) yra suderinti su 
vystymosi po 2015 m. principais bei į juos 
integruoti, taip pat jais remiami veiksmai
klimato kaita srityje;

ir platesnius tvaraus vystymosi uždavinius, 
kaip antai energija, vanduo, aprūpinimas 
maistu, vandenynai ir tvarus vartojimas bei 
gamyba, taip pat visiems sektoriams 
svarbūs klausimai, pavyzdžiui, lygybė, 
socialinė įtrauktis, deramas darbas, teisinės 
valstybės principai ir geras valdymas; b)
yra visuotinai taikomi ir apima visas tris 
tvaraus vystymosi sritis; c) yra papildyti 
konkrečiais tikslais ir rodikliais ir pagal 
juos vertinami tuo pat metu atsižvelgiant į 
skirtingas nacionalines aplinkybes; d) yra 
suderinti su vystymosi po 2015 m. 
principais bei į juos integruoti; e) yra 
suderinti su esamais ir būsimais 
tarptautiniu mastu sutartais tikslais ir 
siekiais, kaip antai susijusiais su 
biologine įvairove, klimato kaita, 
minimalia socialine apsauga ir kt.;

Or. en

Pakeitimas 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dirbti siekiant priimti tvaraus vystymosi 
tikslus, kurie: a) apima integracinės 
ekologiškos ekonomikos prioritetines sritis 
ir platesnius tvaraus vystymosi uždavinius, 
kaip antai energija, vanduo, aprūpinimas 
maistu, vandenynai ir tvarus vartojimas bei 
gamyba, taip pat visiems sektoriams 
svarbūs klausimai, pavyzdžiui, lygybė, 
socialinė įtrauktis, deramas darbas, teisinės 
valstybės principai ir geras valdymas; b)
yra visuotinai taikomi ir apima visas tris 
tvaraus vystymosi sritis; c) yra papildyti 
konkrečiais tikslais ir rodikliais ir pagal 
juos vertinami; ir d) yra suderinti su 
vystymosi po 2015 m. principais bei į juos 
integruoti, taip pat jais remiami veiksmai

a) dirbti siekiant priimti tvaraus vystymosi 
tikslus, kurie: a) apima integracinės 
ekologiškos ekonomikos prioritetines sritis 
ir platesnius tvaraus vystymosi uždavinius, 
kaip antai energija, vanduo, aprūpinimas 
maistu, vandenynai ir tvarus vartojimas bei 
gamyba, taip pat visiems sektoriams 
svarbūs klausimai, pavyzdžiui, lygybė, 
socialinė įtrauktis, deramas darbas, teisinės 
valstybės principai ir geras valdymas; b)
yra visuotinai taikomi ir apima visas tris 
tvaraus vystymosi sritis; c) yra papildyti 
konkrečiais tikslais ir rodikliais ir pagal 
juos vertinami; ir d) yra suderinti su 
vystymosi po 2015 m. principais bei į juos 
integruoti, taip pat yra suderinti su kitais 
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klimato kaita srityje; tarptautiniais įsipareigojimais, pvz.,
klimato kaitos ir biologinės įvairovės 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 488
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dirbti siekiant priimti tvaraus vystymosi 
tikslus, kurie: a) apima integracinės 
ekologiškos ekonomikos prioritetines sritis 
ir platesnius tvaraus vystymosi uždavinius, 
kaip antai energija, vanduo, aprūpinimas 
maistu, vandenynai ir tvarus vartojimas bei 
gamyba, taip pat visiems sektoriams 
svarbūs klausimai, pavyzdžiui, lygybė, 
socialinė įtrauktis, deramas darbas, teisinės 
valstybės principai ir geras valdymas; b)
yra visuotinai taikomi ir apima visas tris 
tvaraus vystymosi sritis; c) yra papildyti 
konkrečiais tikslais ir rodikliais ir pagal 
juos vertinami; ir d) yra suderinti su 
vystymosi po 2015 m. principais bei į juos 
integruoti, taip pat jais remiami veiksmai 
klimato kaita srityje;

a) dirbti siekiant priimti tvaraus vystymosi 
tikslus, kurie: a) apima integracinės 
ekologiškos ekonomikos prioritetines sritis 
ir platesnius tvaraus vystymosi uždavinius, 
kaip antai energija, vanduo, aprūpinimas 
maistu, vandenynai ir tvarus vartojimas bei 
gamyba, įskaitant gyvūnų gerovę, taip pat 
visiems sektoriams svarbūs klausimai, 
pavyzdžiui, lygybė, socialinė įtrauktis, 
deramas darbas, teisinės valstybės principai 
ir geras valdymas; b) yra visuotinai taikomi 
ir apima visas tris tvaraus vystymosi sritis; 
c) yra papildyti konkrečiais tikslais ir 
rodikliais ir pagal juos vertinami; ir d) yra 
suderinti su vystymosi po 2015 m. 
principais bei į juos integruoti, taip pat jais 
remiami veiksmai klimato kaita srityje;

Or. en

Pakeitimas 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dirbti siekiant sukurti veiksmingesnę JT 
tvaraus vystymosi struktūrą, tuo tikslu 

b) dirbti siekiant sukurti veiksmingesnę JT 
tvaraus vystymosi struktūrą, visų pirma 



PE508.029v01-00 52/60 AM\931429LT.doc

LT

stiprinti Jungtinių Tautų aplinkos programą
(UNEP), atsižvelgiant į Rio+20 išvadas, ir 
kartu toliau dėti pastangas, kad UNEP būtų 
suteiktas JT agentūros statusas, taip pat
remti nuolatines pastangas didinti 
daugiašalių aplinkosaugos susitarimų 
sinergiją;

turint mintyje su aplinka susijusį aspektą, 
ir tuo tikslu: a) toliau stiprinti Jungtinių 
Tautų aplinkos programą (UNEP), 
atsižvelgiant į Rio+20 išvadas ir remiantis 
JT aplinkos programos valdančiosios 
tarybos sprendimu įsteigti JT aplinkos 
asamblėją, ir kartu toliau dėti pastangas, 
kad UNEP būtų suteiktas specializuotos
agentūros statusas; b) remti pastangas 
didinti daugiašalių aplinkosaugos 
susitarimų sinergiją, visų pirma kalbant 
apie cheminių medžiagų, atliekų ir 
biologinės įvairovės grupes; taip pat c) 
prisidėti, kad būtų užtikrinta svari ir
autoritetinga nuomonė aplinkos klausimu 
aukšto lygio politiniam tvaraus vystymosi 
forumui vykdant veiklą;

Or. en

Pakeitimas 490
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dirbti siekiant sukurti veiksmingesnę JT 
tvaraus vystymosi struktūrą, tuo tikslu 
stiprinti Jungtinių Tautų aplinkos programą
(UNEP), atsižvelgiant į Rio+20 išvadas, ir 
kartu toliau dėti pastangas, kad UNEP 
būtų suteiktas JT agentūros statusas, taip 
pat remti nuolatines pastangas didinti 
daugiašalių aplinkosaugos susitarimų 
sinergiją;

b) dirbti siekiant sukurti veiksmingesnę JT 
tvaraus vystymosi struktūrą, tuo tikslu 
stiprinti Jungtinių Tautų aplinkos programą
(UNEP), atsižvelgiant į Rio+20 išvadas, 
taip pat remti nuolatines pastangas didinti 
daugiašalių aplinkosaugos susitarimų 
sinergiją;

Or. it

Pakeitimas 491
Giancarlo Scottà
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti įvairių finansavimo šaltinių, 
įskaitant apmokestinimą ir vidaus išteklių
telkimą, privačias investicijas, naujus ir 
inovacinius šaltinius, poveikį ir suteikti 
galimybes pasinaudoti parama vystymuisi 
siekiant pritraukti tuos kitus finansavimo 
šaltinius pagal Rio de Žaneire nustatytą 
tvaraus vystymosi finansavimo strategiją ir 
įgyvendinant pačios ES politiką, įskaitant 
tarptautinius įsipareigojimus dėl klimato ir 
biologinės įvairovės sričių finansavimo;

c) didinti įvairių finansavimo šaltinių, 
įskaitant apmokestinimą ir vidaus išteklių
naudojimo liberalizavimą, privačias 
investicijas, naujus ir inovacinius šaltinius, 
poveikį ir suteikti galimybes pasinaudoti 
parama vystymuisi siekiant pritraukti tuos 
kitus finansavimo šaltinius pagal Rio de 
Žaneire nustatytą tvaraus vystymosi 
finansavimo strategiją ir įgyvendinant 
pačios ES politiką, įskaitant tarptautinius 
įsipareigojimus dėl klimato ir biologinės 
įvairovės sričių finansavimo;

Or. it

Pakeitimas 492
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) strategiškiau bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis. Daugiausia dėmesio 
bendradarbiaujant reikėtų skirti: 1) su 
strateginiais partneriais – geriausios 
praktikos įgyvendinant vidaus aplinkos 
politiką ir teisės aktus skatinimui ir 
konvergencijai daugiašalėse aplinkosaugos 
derybose; 2) su Europos kaimynystės 
politikos šalimis – laipsniškai 
konvergencijai su pagrindine ES aplinkos 
ir klimato politika ir teisės aktais ir 
pastangoms stiprinti bendradarbiavimą 
siekiant spręsti regioninius aplinkos ir 
klimato uždavinius; 3) su besivystančiomis 
šalimis – paramai jų pastangoms saugoti 
aplinką, kovoti su klimato kaita ir mažinti 
gaivalines nelaimes, taip pat įgyvendinti 
tarptautinius įsipareigojimus aplinkos 

d) strategiškiau bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis. Daugiausia dėmesio 
bendradarbiaujant reikėtų skirti: 1) su 
strateginiais partneriais – geriausios 
praktikos įgyvendinant vidaus aplinkos 
politiką ir teisės aktus skatinimui ir 
konvergencijai daugiašalėse aplinkosaugos 
derybose; 2) su Europos kaimynystės 
politikos šalimis – laipsniškai 
konvergencijai su pagrindine ES aplinkos 
ir klimato politika ir teisės aktais ir 
pastangoms stiprinti bendradarbiavimą 
siekiant spręsti regioninius aplinkos ir 
klimato uždavinius; 3) su besivystančiomis 
šalimis – paramai jų pastangoms saugoti 
aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos ir 
mažinti gaivalines nelaimes, taip pat 
įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus 
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srityje, prisidedant prie skurdo mažinimo ir 
tvaraus vystymosi;

aplinkos srityje, prisidedant prie skurdo 
mažinimo ir tvaraus vystymosi;

Or. it

Pakeitimas 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) strategiškiau bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis. Daugiausia dėmesio 
bendradarbiaujant reikėtų skirti: 1) su 
strateginiais partneriais – geriausios 
praktikos įgyvendinant vidaus aplinkos 
politiką ir teisės aktus skatinimui ir 
konvergencijai daugiašalėse aplinkosaugos 
derybose; 2) su Europos kaimynystės 
politikos šalimis – laipsniškai 
konvergencijai su pagrindine ES aplinkos
ir klimato politika ir teisės aktais ir 
pastangoms stiprinti bendradarbiavimą 
siekiant spręsti regioninius aplinkos ir 
klimato uždavinius; 3) su besivystančiomis 
šalimis – paramai jų pastangoms saugoti 
aplinką, kovoti su klimato kaita ir mažinti 
gaivalines nelaimes, taip pat įgyvendinti 
tarptautinius įsipareigojimus aplinkos 
srityje, prisidedant prie skurdo mažinimo ir 
tvaraus vystymosi;

d) strategiškiau bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis, tai reiškia ir laiku prieš 
tarptautines konferencijas informuoti apie 
ES poziciją tikslus. Daugiausia dėmesio 
bendradarbiaujant reikėtų skirti: 1) su 
strateginiais partneriais – geriausios 
praktikos įgyvendinant vidaus aplinkos 
politiką ir teisės aktus skatinimui ir 
konvergencijai daugiašalėse aplinkosaugos 
derybose; 2) su Europos kaimynystės 
politikos šalimis – laipsniškai 
konvergencijai su pagrindine ES aplinkos 
ir klimato politika ir teisės aktais ir 
pastangoms stiprinti bendradarbiavimą 
siekiant spręsti regioninius aplinkos ir 
klimato uždavinius; 3) su besivystančiomis 
šalimis – paramai jų pastangoms saugoti 
aplinką, kovoti su klimato kaita ir mažinti 
gaivalines nelaimes, taip pat įgyvendinti 
tarptautinius įsipareigojimus aplinkos 
srityje, prisidedant prie skurdo mažinimo ir 
tvaraus vystymosi;

Or. en

Pakeitimas 494
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) strategiškiau bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis. Daugiausia dėmesio 
bendradarbiaujant reikėtų skirti: 1) su 
strateginiais partneriais – geriausios 
praktikos įgyvendinant vidaus aplinkos 
politiką ir teisės aktus skatinimui ir 
konvergencijai daugiašalėse aplinkosaugos 
derybose; 2) su Europos kaimynystės 
politikos šalimis – laipsniškai 
konvergencijai su pagrindine ES aplinkos 
ir klimato politika ir teisės aktais ir 
pastangoms stiprinti bendradarbiavimą 
siekiant spręsti regioninius aplinkos ir 
klimato uždavinius; 3) su besivystančiomis 
šalimis – paramai jų pastangoms saugoti 
aplinką, kovoti su klimato kaita ir mažinti 
gaivalines nelaimes, taip pat įgyvendinti 
tarptautinius įsipareigojimus aplinkos 
srityje, prisidedant prie skurdo mažinimo ir 
tvaraus vystymosi;

d) strategiškiau bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis. Daugiausia dėmesio 
bendradarbiaujant reikėtų skirti: 1) su 
strateginiais partneriais – geriausios 
praktikos įgyvendinant vidaus aplinkos 
politiką ir teisės aktus skatinimui ir 
konvergencijai daugiašalėse aplinkosaugos 
derybose; 2) su Europos kaimynystės 
politikos šalimis – laipsniškai 
konvergencijai su pagrindine ES aplinkos 
ir klimato politika ir teisės aktais ir 
pastangoms stiprinti bendradarbiavimą 
siekiant spręsti regioninius aplinkos ir 
klimato uždavinius; 3) su besivystančiomis 
šalimis – paramai jų pastangoms saugoti 
aplinką, kovoti su klimato kaita ir mažinti 
gaivalines nelaimes, taip pat įgyvendinti 
tarptautinius įsipareigojimus aplinkos 
srityje, prisidedant prie skurdo mažinimo ir 
tvaraus vystymosi; užtikrinti, kad 
palaikant prekybos santykius, visų pirma 
sudarant dvišalius prekybos susitarimus, 
būtų paisoma abipusiškumo principo;

Or. fr

Pakeitimas 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nuosekliau, aktyviau ir veiksmingiau 
dalyvauti daugiašaliuose aplinkosaugos 
procesuose, įskaitant JTBKKK, BĮK ir su 
cheminėmis medžiagomis susijusias 
konvencijas, taip pat kituose svarbiuose 
forumuose, tokiuose kaip Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija ir 
Tarptautinė jūrų organizacija, siekiant 
užtikrinti, kad būtų įvykdyti 2020 m. ES ir 

e) nuosekliau, aktyviau ir veiksmingiau 
dalyvauti daugiašaliuose aplinkosaugos 
procesuose, įskaitant JTBKKK, BĮK ir su 
cheminėmis medžiagomis susijusias 
konvencijas, taip pat kituose svarbiuose 
forumuose, tokiuose kaip Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija ir 
Tarptautinė jūrų organizacija, siekiant 
užtikrinti, kad būtų įvykdyti 2020 m. ES ir 
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pasaulinio lygmens įsipareigojimai, ir 
susitarti dėl tarptautinių veiksmų po 
2020 m.;

pasaulinio lygmens įsipareigojimai, ir 
susitarti dėl tarptautinių veiksmų po 
2020 m., taip pat skatinti gerokai 
anksčiau nei 2020 m. įgyvendinti visus 
pagrindinius daugiašalius susitarimus 
aplinkos klausimais;

Or. en

Pakeitimas 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nuosekliau, aktyviau ir veiksmingiau 
dalyvauti daugiašaliuose aplinkosaugos 
procesuose, įskaitant JTBKKK, BĮK ir su 
cheminėmis medžiagomis susijusias 
konvencijas, taip pat kituose svarbiuose 
forumuose, tokiuose kaip Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija ir 
Tarptautinė jūrų organizacija, siekiant 
užtikrinti, kad būtų įvykdyti 2020 m. ES ir 
pasaulinio lygmens įsipareigojimai, ir 
susitarti dėl tarptautinių veiksmų po 
2020 m.;

e) nuosekliau, aktyviau ir veiksmingiau 
dalyvauti daugiašaliuose aplinkosaugos 
procesuose, įskaitant JTBKKK, BĮK, 
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių 
tarptautinės prekybos konvenciją 
(CITES), Tarptautinę konvenciją dėl 
banginių medžioklės reguliavimo (ICRW)
ir su cheminėmis medžiagomis susijusias 
konvencijas, taip pat kituose svarbiuose 
forumuose, tokiuose kaip Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija ir 
Tarptautinė jūrų organizacija, siekiant 
užtikrinti, kad būtų įvykdyti 2020 m. ES ir 
pasaulinio lygmens įsipareigojimai, ir 
susitarti dėl tarptautinių veiksmų po 
2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 497
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) gerokai anksčiau nei 2020 m. ratifikuoti 
visus pagrindinius daugiašalius 
aplinkosaugos susitarimus;

f) ratifikuoti visus pagrindinius
daugiašalius aplinkosaugos susitarimus;

Or. it

Pakeitimas 498
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) gerokai anksčiau nei 2020 m. ratifikuoti 
visus pagrindinius daugiašalius 
aplinkosaugos susitarimus;

f) gerokai anksčiau nei 2020 m. ratifikuoti 
visus pagrindinius daugiašalius 
aplinkosaugos susitarimus, jei dėl jų nebus 
gerokai pakenkta ES konkurencingumui;

Or. fr

Pakeitimas 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pasauliniame kontekste įvertinti ES 
maisto ir ne maisto prekių vartojimo 
poveikį aplinkai ir galimą atsaką.

g) pasauliniame kontekste įvertinti ES 
maisto ir ne maisto prekių vartojimo 
poveikį aplinkai ir galimą atsaką ir imtis 
būtinų politinių priemonių atsižvelgiant į 
šių vertinimų išvadas.

Or. en

Pakeitimas 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 100 punkto antros pastraipos g papunkčio i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) remti apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemų taikymą ir tolesnį 
plėtojimą visame pasaulyje ir sudaryti 
galimybes šių sistemų tarpregioniniam 
susiejimui;

Or. en

Pagrindimas

Plėtojant ir susiejant regionines apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemas bus padedama 
sušvelninti klimato kaitą, skatinamos ekologinės inovacijos ir kartu bus užtikrinta stabilesnė 
anglies dioksido kaina, vienodos sąlygos tarptautiniu lygmeniu ir remiamas visuotinis 
bendradarbiavimas klimato kaitos srityje.

Pakeitimas 501
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 101 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101. Komisija užtikrins, kad programos 
įgyvendinimo pažanga būtų stebima 
vykdant nuolatinę strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo stebėseną. Iki 2020 m. 
bus atliktas programos vertinimas, visų 
pirma remiantis Europos aplinkos 
agentūros (EAA) Europos aplinkos 
padėties ataskaita.

101. Turėtų būti nustatytas bendras 
stebėsenos metodas, kad būtų galima 
stebėti pažangą, daromą siekiant 9 
prioritetinių tikslų, įskaitant uždavinius, ir 
vykdyti nuolatinę stebėseną programos 
įgyvendinimo metu. Be to, Komisija 
užtikrins, kad programos įgyvendinimo 
pažanga taip pat būtų stebima vykdant 
nuolatinę strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo stebėseną. Iki 2020 m. bus 
atliktas programos vertinimas, visų pirma 
remiantis Europos aplinkos agentūros
(EAA) Europos aplinkos padėties ataskaita.

Or. en
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Pakeitimas 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 101 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101. Komisija užtikrins, kad programos 
įgyvendinimo pažanga būtų stebima 
vykdant nuolatinę strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo stebėseną. Iki 2020 m. 
bus atliktas programos vertinimas, visų 
pirma remiantis Europos aplinkos 
agentūros (EAA) Europos aplinkos 
padėties ataskaita.

101. Komisija užtikrins, kad programos 
įgyvendinimo pažanga būtų stebima 
vykdant nuolatinę strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo stebėseną. Iki 2020 m. 
bus atliktas programos vertinimas, visų 
pirma remiantis Europos aplinkos 
agentūros (EAA) Europos aplinkos 
padėties ataskaita. Komisija Parlamentui 
kas dvejus metus teikia aplinkosaugos 
veiksmų programos įgyvendinimo 
pažangos ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą šios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimą, pažangos 
ataskaitos Parlamentui turėtų būti teikiamos kas dvejus metus.

Pakeitimas 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 102 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

102. Rodikliai, naudojami prioritetinių 
tikslų įgyvendinimo pažangai stebėti, 
apima rodiklius, kuriuos EAA naudoja 
aplinkos būklei stebėti ir esamų su aplinka 
ir klimatu susijusių tikslų ir teisės aktų, 
įskaitant klimato ir energijos tikslus, 
biologinės įvairovės tikslus ir efektyvaus 
išteklių naudojimo pagrindinius etapus, 
įgyvendinimui stebėti. Bendradarbiaujant 
su suinteresuotosiomis šalimis ir 
įgyvendinant Efektyvaus išteklių 

102. Rodikliai, naudojami prioritetinių 
tikslų įgyvendinimo pažangai stebėti, 
apima rodiklius, kuriuos EAA naudoja 
aplinkos būklei stebėti ir esamų su aplinka 
ir klimatu susijusių tikslų ir teisės aktų, 
įskaitant klimato ir energijos tikslus, 
biologinės įvairovės tikslus ir siūlomus
efektyvaus išteklių naudojimo pagrindinius 
etapus, įgyvendinimui stebėti. 
Bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis 
šalimis ir įgyvendinant Efektyvaus išteklių 
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naudojimo Europos planą, bus parengti 
papildomi rodikliai, kurie padės įvertinti 
bendrą pažangą pereinant prie efektyvaus 
išteklių naudojimo ekonomikos ir 
visuomenės ir jos indėlį užtikrinant 
klestėjimą ir gerovę.

naudojimo Europos planą, bus parengti 
papildomi rodikliai, kurie padės įvertinti 
bendrą pažangą pereinant prie efektyvaus 
išteklių naudojimo ekonomikos ir 
visuomenės ir jos indėlį užtikrinant 
klestėjimą ir gerovę.

Or. en


