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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos 
aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos 
išgales“
(COM(2012) 0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0710),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 3 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0392/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2012 m. balandžio 20 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl šeštosios 
aplinkosaugos veiksmų programos 

                                               
1 OL C, ...
2 OL C, ...
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peržiūros ir septintosios aplinkosaugos 
veiksmų programos „Geresnė 
aplinkosauga geresniam gyvenimui“ 
prioritetų nustatymo nurodomi trys 
prioritetai, kuriais turi būti grindžiama 
nauja programa: įgyvendinimas ir 
stiprinimas, integravimas ir tarptautinis 
mastas;

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Europos aplinkos agentūros (EAA) 
2010 m. Europos aplinkos būklės ir 
perspektyvų ataskaitoje (SOER 2010) 
nurodoma, kad yra didelių su aplinka 
susijusių problemų, kurios turėtų didelį 
poveikį, jeigu nebūtų imtasi jokių veiksmų 
joms spręsti;

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) labai svarbu, kad 2020 m. Sąjungos 
prioritetiniai tikslai būtų nustatyti 
atsižvelgiant į ilgalaikę viziją iki 2050 m. 
Naujoji programa turėtų būti grindžiama 
strategijos „Europa 2020“ politikos 
iniciatyvomis, įskaitant ES klimato kaitos 
ir energetikos dokumentų rinkinį, 
Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 

(7) labai svarbu, kad 2020 m. Sąjungos 
prioritetiniai tikslai būtų nustatyti 
atsižvelgiant į ilgalaikę aiškią viziją iki 
2050 m., siekiant parengti stabilią 
sistemą, pagal kurią būtų skatinamos 
investicijos ir augimas. Naujoji programa 
turėtų būti grindžiama strategijos „Europa 
2020“ politikos iniciatyvomis, įskaitant ES 
klimato kaitos ir energetikos dokumentų 
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iki 2050 m. planą, ES biologinės įvairovės 
strategiją iki 2020 m., Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą ir pavyzdinę 
iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“; 

rinkinį, Konkurencingos mažo anglies
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo iki 2050 m. planą, ES biologinės 
įvairovės strategiją iki 2020 m., Efektyvaus 
išteklių naudojimo Europos planą ir 
pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Sąjunga nustatė tikslą vėliausiai iki 
2030 m. užkirsti kelią visuotiniam miškų 
ploto mažinimui ir iki 2020 m. bent 50 % 
pristabdyti bendrą atogrąžų miškų 
naikinimą, palyginti su 2008 m. 
padėtimi1;
_______________
1 2912-asis Aplinkos tarybos posėdis, 
2008 m. gruodžio 4 d.

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) biologinės įvairovės nykimas ir 
ekosistemų būklės blogėjimas Sąjungoje 
turi svarbių pasekmių aplinkai bei žmonių 
gerovei ir brangiai kainuoja visai 
visuomenei, visų pirma ekonominės 
veiklos vykdytojams tuose sektoriuose, 
kurie tiesiogiai priklauso nuo ekosistemų 
funkcijų. Biologinei įvairovei kylančios 
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grėsmės taip pat yra problemos, dėl kurių 
Sąjunga prisiima atsakomybę 
atsižvelgdama į atokiausius regionus ir 
užjūrio šalis ir teritorijas, kurie biologinės 
įvairovės požiūriu yra „karštieji“ 
regionai1, ir atsižvelgdama į likusią 
pasaulio dalį, nes ES palieka savo 
ekologinį pėdsaką už ES sienų; 
_______________
1 „Karštieji“ regionai – tai geografinės 
zonos, kuriose kyla grėsmė biologinei 
įvairovei. Atokiausiuose regionuose ir 
užjūrio šalyse ir teritorijose yra 70 % 
Europos biologinės įvairovės rūšių ir 
daugiau endeminių rūšių nei visame 
Europos žemyne.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) saugoti, tausoti ir puoselėti Sąjungos 
gamtinį kapitalą;

(a) saugoti, tausoti ir puoselėti Sąjungos 
gamtinį kapitalą ir didinti jo vertę;

Or. fr

Pagrindimas

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 : "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjunga ir jos valstybės narės atsako už 
tai, kad būtų įgyvendinti šioje programoje 
nustatyti prioritetiniai tikslai. Nustatytoms 
problemoms spręsti jos taiko nuoseklų 
metodą. Veiksmų imamasi deramai 
atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir 
tokiu lygmeniu, koks geriausiai tinka, kad 
būtų pasiekti šioje programoje nustatyti 
prioritetiniai tikslai ir susiję rezultatai.

1. Sąjunga ir jos valstybės narės atsako už 
tai, kad būtų įgyvendinti šioje programoje 
nustatyti prioritetiniai tikslai. Nustatytoms 
problemoms spręsti jos taiko nuoseklų 
metodą. Veiksmų imamasi deramai 
atsižvelgiant į suteikimo, subsidiarumo ir 
proporcingumo principus ir tokiu 
lygmeniu, koks geriausiai tinka, kad būtų 
pasiekti šioje programoje nustatyti 
prioritetiniai tikslai ir susiję rezultatai.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE506.123v01-00 10/55 PR\928464LT.doc

LT

problemos taps dar aštresnės, o jų 
sprendimo kaina didės. 2011 m. dėl 
nelaimių, kurias iš dalies sukėlė klimato 
kaita, pasaulyje patirta daugiau nei 
300 mlrd. EUR ekonominių nuostolių. 
EBPO įspėjo, kad dėl nuolatinio gamtinio 
kapitalo eikvojimo ir nykimo galimi 
negrįžtami pokyčiai, kurie keltų pavojų du 
šimtmečius trukusiam gyvenimo lygio 
gerinimo procesui ir lemtų dideles išlaidas. 

rizika, kad dėl klimato kaitos šios 
problemos taps dar aštresnės, o jų 
sprendimo kaina didės. 2011 m. dėl 
nelaimių, kurias iš dalies sukėlė klimato 
kaita, pasaulyje patirta daugiau nei 
300 mlrd. EUR ekonominių nuostolių. 
EBPO įspėjo, kad dėl nuolatinio gamtinio 
kapitalo eikvojimo ir nykimo galimi 
negrįžtami pokyčiai, kurie keltų pavojų du 
šimtmečius trukusiam gyvenimo lygio 
gerinimo procesui ir lemtų dideles išlaidas.

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 18 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

18. Nors iki šiol įdėta daug pastangų, 
tikėtina, kad VPD nustatytą tikslą – iki 
2015 m. pasiekti „gerą ekologinę būklę“ –
atitiks tik maždaug 53 % ES paviršinio 
vandens telkinių. Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvos tikslui – iki 2020 m. pasiekti 
„gerą aplinkos būklę“ – taip pat daromas 
labai neigiamas poveikis, inter alia, dėl 
nuolatinių antropogeninių grėsmių, 
pavyzdžiui, peržvejojimo, taršos (įskaitant 
povandeninę akustinę taršą) ir jūrų taršos 
šiukšlėmis, kartu patiriant klimato 
atšilimo poveikį (rūgštėja vandenynai). 
Nors ES oro ir pramoninių išmetamųjų 
teršalų politika padėjo sumažinti daugumos 
formų taršą, ekosistemoms ir toliau kenkia 
perviršinės azoto iškritos ir ozono tarša, 
susijusi su išmetamaisiais teršalais 
transporto, intensyvios žemdirbystės ir 
elektros energijos gamybos srityse. 

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 18 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a. Žemės ūkio sektoriuje galimybės 
mažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį labai didelės ir 
aiškiai nepakankamai išnaudojamos. 
Tam, kad būtų pakeista ūkininkavimo 
praktika siekiant mažinti sektoriaus 
poveikį klimato kaitai, reikia informuoti ir 
ugdyti sąmoningumą, taip pat teikti su 
klimato kaita susijusią ekonominę 
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paramą. Priemonių yra, tačiau jas 
įgyvendinti trukdo informacinės ir 
metodinės kliūtys, kurias reikėtų įveikti.

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 18 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b. Be to, žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės (LULUCF) sektorius, į 
kurį visų pirma įeina žemės ūkio 
paskirties žemės valdymo veikla, – tai 
vienintelis sektorius, kuris dėl savo 
anglies dioksido saugojimo pajėgumų yra 
anglies dioksido absorbentas. Europos 
lygmeniu suderintos teisės aktų sistemos, 
kuria būtų nustatomos šiam sektoriui 
taikomos apskaitos taisyklės, atitinkančios 
pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato 
kaitos konvenciją (JTBKKK) šioje srityje 
priimtus sprendimus, priėmimas yra 
pirmasis etapas siekiant įtraukti šį 
sektorių į Sąjungos prisiimtus 
įsipareigojimus kovoti su klimato kaita.

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 18 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18c. Kuriant ekologiškesnę BŽŪP bus 
galima stiprinti žemės ūkio paskirties 
žemės pajėgumą saugoti anglies dioksidą 
ir platesniu mastu siekti tokių ekologinių 
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tikslų kaip biologinės įvairovės 
saugojimas ir vandens bei dirvožemio 
kokybės gerinimas. 

Or. fr

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 19 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

19. Taigi siekiant saugoti, tausoti, puoselėti 
ES gamtinį kapitalą ir didinti jo vertę taip 
pat reikia naikinti problemų priežastis, 
pavyzdžiui, geriau integruoti gamtinio 
kapitalo tikslus į kitas politikos sritis ir 
užtikrinti politikos sričių darną bei 
papildomą naudą. Aplinkos tausojimo 
elementai, išdėstyti Komisijos reformų 
pasiūlymuose, visų pirma ES žemės ūkio, 
žuvininkystės ir sanglaudos politikos 
reformų pasiūlymuose, kurių parama 
numatyta aplinkai palankesnio ES biudžeto 
pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą (DFP) pasiūlymuose, yra skirti 
padėti siekti šių tikslų. Siekiant aplinkai 
palankesnės BŽŪP taip pat bus skatinama 
aplinką tausojanti žemės ūkio veikla, tokia 
kaip pasėlių įvairinimas, daugiamečių 
ganyklų bei pievų apsauga, žemės ūkio ir 
miškininkystės veikla ir ekologiškai 
vertingų dirbamos žemės ir miško plotų 
nustatymas ir priežiūra. 

Or. fr
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Pagrindimas

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 20 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

20. Kalbant apie jūros aplinką, Sąjungos 
atsakomybė yra didžiausia, visų pirma dėl 
Europai priklausančių užjūrio šalių ir 
teritorijų, kurios yra didžiausia pasaulyje 
jūrų sritis. Jūrų sektorius teikia tam tikrų 
ekonominių galimybių (nuo žuvininkystės, 
laivybos ir akvakultūros iki žaliavų, jūrų 
energijos ir jūrų biotechnologijos), tačiau 
reikia pasirūpinti, kad jomis būtų 
naudojamasi laikantis jūrų ir pakrantės 
ekosistemų išsaugojimo ir tvaraus valdymo 
tikslų. Jūros aplinkai taip pat daroma žala 
dėl nuolatinio vėlavimo užtikrinti jos 
apsaugą, nes ekologinis jūrų tinklas 
„Natura 2000“, kuris turėjo būti baigtas 
kurti 2012 m.1, vis dar ekologiškai 
nesuderintas ir neveikia. Valstybių narių 
pastangos remiantis turimomis 
mokslinėmis žiniomis išplėsti tinklą 
„Natura 2000“, įtraukiant į jį jūras, ir 
mokslinių žinių įgijimo programų 
įgyvendinimas atviroje jūroje, siekiant 
baigti kurti tinklą, yra nuoseklūs, tačiau 
šiose srityse turi būti vykdomi tolesni 
veiksmai. Reikia didinti saugomų jūrų 
teritorijų valdymo veiksmingumą, ypač 
Viduržemio jūros regione.
_______________



PR\928464LT.doc 15/55 PE506.123v01-00

LT

1 COM(2006) 0216, 2006 5 22.

Or. fr

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 23 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

23. Siekiant sumažinti svarbiausią žmogaus 
daromą poveikį žemei, dirvožemiui ir 
kitoms ekosistemoms Europoje, reikės 
imtis veiksmų užtikrinti, kad visais 
atitinkamais lygmenimis priimant su žemės 
naudojimu susijusius sprendimus būtų 
tinkamai atsižvelgiama į poveikį aplinkai, 
taip pat į socialinį ir ekonominį poveikį. 
Aukščiausiojo lygio susitikimo Rio+20 
išvadose raginta sukurti pasaulį, kuriame 
žemė neblogėtų. ES ir valstybės narės 
turėtų skubiai apsvarstyti, kaip geriausia 
įgyvendinti tokį įsipareigojimą atitinkamos 
savo kompetencijos srityse. Laikantis 
subsidiarumo principo ir atsižvelgiant į 
šiuo metu nacionaliniu lygmeniu 
numatytų galimybių saugoti dirvožemį 
įvairovę, valstybės narės raginamos pagal 
teminėje dirvožemio apsaugos strategijoje 
nurodytą sistemą nustatyti nacionalines 
tikslines dirvožemio apsaugos strategijas 
ir rizikos vertinimo metodiką, kad būtų 
nustatytos prioritetinės užterštos vietos. 
Valstybės narės taip pat turi būti 
skatinamos keistis žiniomis ir patirtimi.
Taip pat bus nustatyti su tvariu žemės 
naudojimu ir dirvožemiu susiję tikslai.

Or. fr
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 26 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 26 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) būtų sustabdytas biologinės įvairovės 
nykimas bei ekosistemų funkcijų 
blogėjimas ir kad būtų kuo labiau 
išlaikyta, pagerinta ir atkurta ekosistemų 
bei jų funkcijų būklė; 

Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 26 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(g) būtų apsaugoti ir tvariai valdomi 
miškai ir jų užtikrinamos funkcijos, taip pat 
būtų padidintas jų atsparumas klimato 
kaitai, gaisrams, audroms ir užkratui 
kenkėjais;

Or. fr
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 26 dalies 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) Sąjungos piliečiai dalyvautų saugant, 
tausojant, puoselėjant gamtinį kapitalą ir 
didinant jo vertę.

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 26 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 26 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) parengti ir įgyvendinti naują ES miškų 
strategiją, kurioje sprendžiami įvairūs 
miškams keliamų reikalavimų ir jų 

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

teikiamos naudos klausimai ir kuria 
padedama laikytis strategiškesnio požiūrio 
į miškų apsaugą ir puoselėjimą, derinant 
Europos miškų sektoriaus tvarumo ir 
konkurencingumo reikalavimus;

Or. fr

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 26 dalies 2 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) gerinti Sąjungos vykdomą piliečių 
informavimą apie ES aplinkos politiką, 
stiprinti švietimą aplinkosaugos 
klausimais valstybių narių švietimo 
sistemose ir remti pilietinę veiklą. 

Or. fr

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo - 27 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 27. Strategija „Europa 2020“ siekiama 
skatinti tvarų augimą, pirmenybę teikiant 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikai, kuri yra efektyvesnė išteklių 
naudojimo požiūriu ir konkurencingesnė, 
įgyvendinant dvi pavyzdines iniciatyvas, 
kuriomis derinami aplinkos ir pramonės 
politikos tikslai: „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“ ir „Globalizacijos 
eros pramonės politika“1. 
_______________
1 COM(2010) 0614, 2010 10 28. 
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Or. fr

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 27 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 27 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a. Pavyzdine iniciatyva „Globalizacijos 
eros pramonės politika“ siekiama plėtoti 
pramonės politiką, kurią vykdant būtų 
padedama įmonėms, ypač MVĮ, pereiti 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir didinti įmonių 
konkurencingumą. Šiuo tikslu Sąjunga 
turi skatinti inovacijas ir pramonės plėtrą, 
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taikydama pažangius aplinkos teisės 
aktus1, pagrįstus poveikio vertinimu, 
esamos politikos vertinimu (kokybės 
patikra) ir poveikio konkurencingumui 
tyrimu2.
_______________
1 COM(2012) 0746, 2012 12 12, „ES 
reglamentavimo kokybė“.
2 SEC (2012)0091, 2012 1 27, „Komisijos 
poveikio vertinimo sistemos veiklos 
poveikio sektorių konkurencingumui 
vertinimo gairės“. 

Or. fr

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 29 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

remiantis Ekologinių inovacijų veiksmų 
planu. Pavyzdžiui, numatoma, kad vien 
Europos atsinaujinančiosios energijos 
sektoriuje iki 2020 m. bus sukurta daugiau 
nei 400 000 naujų darbo vietų. 

Or. fr

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 29 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a. Kad šis tikslas būtų pasiektas, 
Sąjunga turi sudaryti ir užtikrinti sąlygas, 
kurių reikia ekologiškai pramonei vystyti, 
visų pirma pramonei užtikrindama tvarų 
žaliavų tiekimą1.
_______________
1 COM(2011) 0025, 2011 2 2, „Dėl 
uždavinių, susijusių su biržos prekių 
rinkomis ir žaliavomis, sprendimo“.

Or. fr

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 29 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29b. Be to, „stipresnės Europos pramonės 
partnerystė“ padės pagreitinti investicijas 
ir inovacijas šešiose pirmaujančiose 
rinkose, susijusiose su ekologiška 
ekonomika: pažangiųjų netaršios 
gamybos technologijų, pagrindinių didelio 
poveikio technologijų, ekologiškų 
produktų, tvarios statybos ir tvarių 
žaliavų, netaršių transporto priemonių bei 
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laivų ir pažangių tinklų1.
_______________
1 COM(2012) 0582, 2012 10 10 „Stipresnė 
Europos pramonė ekonomikos augimui ir 
atsigavimui skatinti. Komunikato dėl 
pramonės politikos atnaujinimas".

Or. fr

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 29 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c. Be to, taikant naują politinę turizmo 
Sąjungoje sistemą bus galima plėtoti tvarų 
turizmą, dėl kurio padidės šio sektoriaus 
konkurencingumas ir augimo galimybės1.
_______________
1 COM(2010) 0352, 2010 6 30, „Turistų 
lankomiausias žemynas – Europa. Nauja 
turizmo politika“.

Or. fr

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 30 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

mažesnis, palyginti su 1990 m. kiekiu, 
tačiau norint pasiekti 20 % energijos 
vartojimo efektyvumo tikslą efektyvumą 
reikės didinti gerokai sparčiau. Tikimasi, 
kad naujoji Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyva bus labai naudinga 
šiuo atžvilgiu. Tai taip pat svarbu 
atsižvelgiant į vis didėjančią energijos 
paklausą. Užtikrinant energijos vartojimo 
efektyvumą kartu taip pat turi būti 
efektyviai naudojami ištekliai. Visų pirma 
svarbu atsižvelgti į besitęsiančias 
diskusijas dėl prieštaravimų, susijusių su 
žemės naudojimu maisto reikmėms ir 
biodegalų reikmėms Be to, labai svarbu 
užtikrinti, kad medienos ištekliai, įskaitant 
energetikos tikslais naudojamą biomasę, 
būtų tvariai valdomi ir naudojami kuo 
efektyviau, kartu atsižvelgiant į šių 
išteklių įvairaus pobūdžio naudojimo 
ypatumus ir ekonominę plėtrą. 

Or. fr

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 33 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33. Taip pat bus imtasi priemonių toliau 
gerinti ES rinkoje esančių prekių ir 
paslaugų aplinkosauginį veiksmingumą per 
visą jų gyvavimo ciklą, didinant 
ekologiškai tvarių produktų pasiūlą ir 
skatinant vartotojus rinktis šiuos produktus, 
kad jų paklausa gerokai padidėtų. Tai 
ketinama pasiekti naudojant įvairias 
suderintas paskatas vartotojams ir 
įmonėms, įskaitant MVĮ, rinkos priemones 
ir taisykles, skirtas jų veiklos ir produktų 
poveikiui aplinkai mažinti. Bus peržiūrėti 
galiojantys produktus reglamentuojantys 
teisės aktai, tokie kaip Ekologinio 

33. Taip pat bus imtasi priemonių toliau 
gerinti ES rinkoje esančių prekių ir 
paslaugų aplinkosauginį veiksmingumą per 
visą jų gyvavimo ciklą, didinant 
ekologiškai tvarių produktų pasiūlą ir 
skatinant vartotojus rinktis šiuos produktus, 
kad jų paklausa gerokai padidėtų. Tai 
ketinama pasiekti naudojant įvairias 
suderintas paskatas vartotojams ir 
įmonėms, rinkos priemones ir taisykles, 
skirtas jų veiklos ir produktų poveikiui 
aplinkai mažinti. Šiomis aplinkybėmis 
Europos ir nacionaliniu lygmeniu turi 
būti sukurta tinkama sistema, kad MVĮ, 
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projektavimo ir Energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimo direktyvos ir 
Ekologinio ženklo reglamentas, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą gyvavimo ciklą, taip 
užtikrinant nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo ES pagrindą.

kurios sudaro didžiąją dalį Sąjungos 
įmonių, galėtų didinti savo aplinkosauginį 
veiksmingumą1. Be kita ko, šioje sistemoje 
turėtų būti numatytos informavimo 
kampanijos ir techninės ir (arba) 
finansinės pagalbos programos, 
konkrečiai skirtos MVĮ. Bus peržiūrėti 
galiojantys produktus reglamentuojantys 
teisės aktai, tokie kaip Ekologinio 
projektavimo ir Energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimo direktyvos ir 
Ekologinio ženklo reglamentas, siekiant 
teikti supaprastintą, vienodą ir išsamią 
informaciją apie aplinką, tobulinti 
pakuotes, pagerinti produktų 
aplinkosauginį veiksmingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą per visą gyvavimo 
ciklą, taip užtikrinant nuoseklesnį tvarios 
gamybos ir vartojimo ES pagrindą ir 
didesnę įmonių bei piliečių atsakomybę.
Turės būti siekiama parengti suderintą 
Europos metodą, siekiant nustatyti 
produktų poveikį aplinkai.
_______________
1 Pagal Smulkiojo verslo akto Europai IX 
principą „Sudaryti MVĮ sąlygas paversti 
aplinkos problemas galimybėmis“, 
2008 m. birželio 19 d. COM(2008) 0394.

Or. fr

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 35 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sektoriuose. Bendras šių sektorių poveikis 
sudaro beveik 80 % viso vartojimo 
poveikio aplinkai. Rio+20 išvadose 
pripažintas poreikis gerokai sumažinti po 
derliaus nuėmimo patiriamus ir kitus 
maisto nuostolius bei maisto atliekas visoje 
maisto tiekimo grandinėje. Be to, būtina 
įvertinti ir sumažinti poveikį, kurį aplinkai 
daro produktų ir žaliavų, galinčių 
prisidėti prie miškų naikinimo ir miškų 
alinimo už Sąjungos ribų, vartojimas 
Europoje, kad būtų pasiekti klimato 
tikslai1.
_______________
1 Tiksliau importuojamų maisto ir ne 
maisto produktų, tokių kaip mėsa, soja, 
palmių aliejus ar metalo mineralai, 
neatitinkantys tvarumo reikalavimų, 
vartojimas. Žr. 2008 m. spalio 17 d. 
komunikatą COM(2008) 0645 „Miškų 
naikinimo ir alinimo problemų 
sprendimas siekiant sustabdyti klimato 
kaitą ir biologinės įvairovės nykimą“. 

Or. fr

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 38 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teisės aktus, griežtai
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 

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

kompostuojamų atliekų šalinimo ir pereiti 
prie jų perdirbimo bei naudojimo, 
tinkamai planuojant plėtoti alternatyvią 
perdirbimo ir naudojimo infrastruktūrą, 
užtikrinti aukštos kokybės perdirbimą ir 
plėtoti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos turės būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reikėtų sistemiškiau 
tinkamai derinti priemones, apimančias 
ekonomines paskatas, rinkos priemones, 
atliekų valdymo infrastruktūros 
reglamentavimą ir planavimą, siekiant 
teikti pirmenybę prevencijai, perdirbimui ir 
pakartotiniam naudojimui, atlikus poveikio 
vertinimą bei sąnaudų ir naudos analizę.
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
valstybėms narėms, padariusioms 
mažiausią pažangą šioje srityje, kad būtų 
didinamas jų veiksmingumas ir 
įgyvendinamas Sąjungos acquis atliekų 
srityje. Reikėtų pašalinti perdirbimo 
veiklos kliūtis ES vidaus rinkoje ir 
peržiūrėti esamus prevencijos, pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo, atliekų 
panaudojimo ir nešalinimo į sąvartynus 
tikslus, kad būtų pereinama prie žiedinės 
ekonomikos, kurioje būtų laikomasi 
pakopinio atliekų naudojimo principo ir 
beveik nebeliktų neperdirbtų atliekų. 

Or. fr

Pagrindimas

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 41 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, absoliutus vienam gyventojui 
tenkantis atliekų kiekis mažėtų, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos ir būtų 
veiksmingai atsisakyta perdirbamų ir 
kompostuojamų medžiagų šalinimo 
sąvartynuose;

(d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, kad nebūtų daroma žala aplinkai 
ir sveikatai, atliekų kiekis, palyginti su 
BNP, mažėtų, laipsniškai būtų atsisakoma 
perdirbamų ir kompostuojamų atliekų 
šalinimo ir pereinama prie jų perdirbimo 
bei naudojimo;

Or. fr

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 41 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nustatyti nuoseklesnį tvarios gamybos 
ir vartojimo pagrindą. Peržiūrėti produktus 
reglamentuojančius teisės aktus, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą. 
Nustatyti bendrojo vartojimo poveikio 
mažinimo tikslus;

(d) nustatyti nuoseklesnį teisinį tvarios 
gamybos ir vartojimo pagrindą. Peržiūrėti 
produktus reglamentuojančius teisės aktus, 
siekiant pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą. 
Nustatyti bendrojo vartojimo poveikio 
mažinimo tikslus. Kovoti su maisto 
švaistymu. Visuotinai taikyti 
aplinkosauginį produktų ženklinimą;

Or. fr
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 41 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) atsižvelgti į darbo rinkos pokyčius ir 
plėtoti su ekologiška ekonomika susijusių 
profesijų mokymo programas; 

Or. fr

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 41 dalies 2 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) visiškai įgyvendinti ES atliekų 
tvarkymo teisės aktus. Tam reikės laikytis 
atliekų hierarchijos ir veiksmingai naudoti 
rinkos priemones bei priemones, skirtas 
užtikrinti, kad pamažu būtų veiksmingai
atsisakyta atliekų šalinimo sąvartynuose, 
energijos gavybai būtų naudojamos tik 
perdirbti netinkamos medžiagos, 
perdirbtos atliekos būtų naudojamos kaip 
svarbus ir patikimas ES žaliavų šaltinis, 
pavojingos atliekos būtų saugiai tvarkomos 
ir jų susidarytų mažiau, būtų užkirstas 
kelias neteisėtam atliekų pervežimui ir ES 
vidaus rinkoje būtų pašalintos kliūtys 
užsiimti aplinkai nekenksminga perdirbimo 
veikla;

(e) visiškai įgyvendinti ES atliekų 
tvarkymo teisės aktus. Tam reikės laikytis 
atliekų hierarchijos pagal Pagrindų 
direktyvą dėl atliekų, remiantis gyvavimo 
ciklo metodu, ir veiksmingai naudoti 
rinkos priemones bei priemones, skirtas 
užtikrinti, kad pamažu būtų atsisakyta 
perdirbamų ir kompostuojamų atliekų 
šalinimo ir pereita prie šių atliekų 
perdirbimo bei naudojimo, perdirbtos 
atliekos būtų naudojamos kaip svarbus ir 
patikimas ES žaliavų šaltinis, pavojingos 
atliekos būtų saugiai tvarkomos ir jų 
susidarytų mažiau, būtų užkirstas kelias 
neteisėtam atliekų pervežimui ir ES vidaus 
rinkoje būtų pašalintos kliūtys užsiimti 
aplinkai nekenksminga perdirbimo veikla.
Turės būti susitarta dėl konkretaus 
piliečių informavimo, siekiant 
nacionaliniu ir vietos lygmenimis stiprinti 
kampanijas, kurių tikslas – aiškiai ir 
paprastai informuoti piliečius apie atliekų 
prevenciją ir valdymą, siekiant ugdyti jų 
sąmoningumą ir atsakomybę, kad būtų 
sumažinta tarša ir kovojama su 
nepilietiškumu aplinkos srityje, siekiant 



PR\928464LT.doc 29/55 PE506.123v01-00

LT

užtikrinti, kad buitinių atliekų rūšiavimo 
ir rinkimo taisyklės būtų suprantamesnės 
ir geriau pritaikytos prie vartotojų 
poreikių ir kad vartotojai būtų skatinami 
rūšiuoti atliekas;

Or. fr

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 41 dalies 2 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) parengti ir įgyvendinti Sąjungos 
veiksmų planą, siekiant įvertinti ir 
sumažinti poveikį, kurį daro produktų ir 
žaliavų, galinčių prisidėti prie miškų 
naikinimo ir miškų alinimo už Sąjungos 
ribų, vartojimas Europoje.

Or. fr

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 51 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51. Be to, ekologinio atsparumo ir 
atsparumo klimato kaitai stiprinimo 
priemonės, kaip antai ekosistemų 
atkūrimas ir žalioji infrastruktūra, gali 
duoti didelės socialinės ir ekonominės 
naudos, įskaitant naudą visuomenės 
sveikatai. Sinergiją ir galimus 
kompromisus tarp klimato ir kitų aplinkos 
tikslų, tokių kaip oro kokybė, būtina 
tinkamai valdyti. Pavyzdžiui, dėl klimato 
kaitos ar tiekimo saugumo sumetimų 
pakeitus naudojamo kuro rūšį, gali labai 
padidėti išmetamų kietųjų dalelių ir 

51. Be to, ekologinio atsparumo ir 
atsparumo klimato kaitai stiprinimo 
priemonės, kaip antai ekosistemų 
atkūrimas ir žalioji bei mėlynoji 
infrastruktūra, gali duoti didelės socialinės 
ir ekonominės naudos, įskaitant naudą 
visuomenės sveikatai. Sinergiją ir galimus 
kompromisus tarp klimato ir kitų aplinkos 
tikslų, tokių kaip oro kokybė, būtina 
tinkamai valdyti. Pavyzdžiui, dėl klimato 
kaitos ar tiekimo saugumo sumetimų 
pakeitus naudojamo kuro rūšį, gali labai 
padidėti išmetamų kietųjų dalelių ir 
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pavojingų medžiagų kiekis. pavojingų medžiagų kiekis.

Or. fr

Pagrindimas

Žaliosios ir mėlynosios infrastruktūros sąvoka apibūdinamas tinklas, kurį sudaro tęstiniai 
ekologiniai žemės ir vandens plotai. Ši sąvoka – tai priemonė tvariai planuoti teritoriją, ji 
padeda išsaugoti tinkamą natūralių buveinių bei rūšių būklę ir tinkamą ekologinę vandens 
telkinių būklę. Ši ekologinio tinklo sąvoka įtraukta į Aičio 2011–2020 m. biologinės įvairovės 
tikslus (11 tikslas). 

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 52 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labai pagerėtų ES oro kokybė; (a) labai pagerėtų ES išorės ir vidaus oro 
kokybė, laikantis Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomenduojamų lygių; 

Or. fr

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 52 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) toliau įgyvendinti REACH, siekiant 
stabilumo bei nuspėjamumo ir mažinant 
MVĮ patiriamą administracinę bei 
finansinę naštą, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsauga, laisvas cheminių medžiagų 
judėjimas vidaus rinkoje ir Europos 
įmonių konkurencingumo didinimas bei 
inovacijų diegimo gerinimas1;
_____________
1 2013 m. vasario 5 d. bendroji REACH 
ataskaita pagal Reglamento (EB) 
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Nr. 1907/2006 (REACH reglamento) 117 
straipsnio 4 dalį ir Reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008 (CLP reglamento) 46 
straipsnio 2 dalį, taip pat tam tikrų 
REACH reglamento nuostatų 
persvarstymas pagal šio reglamento 75 
straipsnio 2 dalį ir 138 straipsnio 2, 3 bei 
6 dalis.

Or. fr

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 52 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) parengti ES netoksiškos aplinkos
strategiją, kuri būtų pagrįsta išsamia 
cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo 
žinių baze ir skatintų kurti tvarius 
pakaitalus;

(d) toliau įgyvendinti ES švarios, saugios 
ir sveikos aplinkos strategiją laikantis 
tikslo, dėl kurio susitarta 2002 m. 
vykusiame pasauliniame aukščiausiojo 
lygio susitikime tvaraus vystymosi 
klausimu ir kuris dar kartą patvirtintas 
konferencijoje Rio+20, remiantis pagrįsta 
išsamia cheminių medžiagų poveikio ir 
toksiškumo žinių, kurias pageidautina 
gauti naudojantis metodais, alternatyviais 
bandymams su gyvūnais, ir kurias 
centralizuoja Europos cheminių medžiagų 
agentūra, baze ir skatinant kurti tvarius 
pakaitalus;

Or. fr

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 52 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Sąjungos lygmeniu standartizuoti 
mokslinių tyrimų protokolus ir vertinimo 
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kriterijus, susijusius su aplinkos ir 
žmogaus biologiniu stebėjimu, kad ši 
priemonė būtų kuo geriau naudojama 
atliekant bendrą aplinkos kokybės ir 
Sąjungos piliečių sveikatos būklės 
vertinimą; 

Or. fr

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 54 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54. Užtikrinus, kad ES aplinkos teisės aktai 
iš tikrųjų būtų įgyvendinti, nauda būtų 
trejopa: sukurtos vienodos sąlygos 
ekonominės veiklos vykdytojams 
bendrojoje rinkoje, skatinamos inovacijos 
ir Europos bendrovės daugelyje sektorių 
įgytų pradininkų pranašumą. Priešingu 
atveju išlaidos, susijusios su teisės aktų 
nevykdymu, būtų didelės – pagal 
apytikslius skaičiavimus jos sudarytų 
maždaug 50 mlrd. EUR per metus, 
įskaitant su pažeidimų bylomis susijusias 
išlaidas. Vien 2009 m. buvo nagrinėjama 
451 pažeidimų byla dėl ES aplinkos teisės 
aktų pažeidimų. Komisija taip pat gauna 
daug skundų tiesiogiai iš ES piliečių; 
daugelį iš jų būtų galima geriau išnagrinėti 
valstybių narių ar vietos lygmeniu. 

54. Užtikrinus, kad ES aplinkos teisės aktai 
iš tikrųjų būtų įgyvendinti, nauda būtų 
trejopa: sukurtos vienodos sąlygos 
ekonominės veiklos vykdytojams 
bendrojoje rinkoje, skatinamos inovacijos 
ir Europos bendrovės daugelyje sektorių 
įgytų pradininkų pranašumą. Priešingu 
atveju išlaidos, susijusios su teisės aktų 
nevykdymu, būtų didelės – pagal 
apytikslius skaičiavimus jos sudarytų 
maždaug 50 mlrd. EUR per metus, 
įskaitant su pažeidimų bylomis susijusias 
išlaidas. 2011 m. Sąjungoje daugiausia 
Sąjungos teisės pažeidimų (299) buvo 
nustatyta aplinkos srityje, t. y. 17 proc. 
visų pažeidimų, ir buvo pradėta 114 naujų 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrų.
Komisija taip pat gauna daug skundų 
tiesiogiai iš ES piliečių; daugelį iš jų būtų 
galima geriau išnagrinėti valstybių narių ar 
vietos lygmeniu. 

Or. fr

Pagrindimas

Skaičiai paimti iš 29-osios metinės ES teisės taikymo kontrolės ataskaitos (2011 m.) 
(COM(2012) 714),
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 55 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55. Todėl geresnis ES aplinkos acquis
įgyvendinimas valstybių narių lygmeniu 
bus vienas iš pagrindinių prioritetų kelerius 
ateinančius metus. Valstybėse narėse yra 
didelių teisės aktų įgyvendinimo skirtumų. 
Reikia pasirūpinti, kad aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo proceso dalyviai 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis turėtų žinių ir gebėjimą 
užtikrinti, kad šie teisės aktai duotų 
daugiau naudos. 

55. Todėl geresnis ES aplinkos acquis
įgyvendinimas valstybių narių lygmeniu 
bus vienas iš pagrindinių prioritetų kelerius 
ateinančius metus. Dėl nuolat keičiamų ir 
vis sudėtingesniais tampančių aplinkos 
teisės aktų atsiranda teisinis 
nestabilumas, sunkumų suprasti ir išlaidų 
įmonėms, visų lygmenų valdžios 
institucijoms, piliečiams bei šioje srityje 
veikiantiems subjektams. Dėl to valstybėse 
narėse taip pat yra didelių teisės aktų 
įgyvendinimo skirtumų, patiriama 
administracinė našta ir kyla ginčų, 
susijusių su aiškinimu bei teismų 
praktika. Reikia pasirūpinti, kad aplinkos 
teisės aktų įgyvendinimo proceso dalyviai 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis turėtų žinių ir gebėjimą 
užtikrinti, kad šie teisės aktai duotų 
daugiau naudos.

Or. fr

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 57 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57. Pirma, bus tobulinamas žinių apie 
įgyvendinimą surinkimo ir sklaidos būdas, 
siekiant padėti plačiajai visuomenei ir 
aplinkos srities profesionalams gerai 
suprasti, kaip nacionalinės ir vietos 
administracijos įgyvendina Sąjungos 
įpareigojimus. Atskirų valstybių narių 
įgyvendinimo problemoms spręsti bus 
numatyta tikslinė parama – panašus 

57. Pirma, bus tobulinamas žinių apie 
įgyvendinimą surinkimo ir sklaidos būdas, 
siekiant padėti plačiajai visuomenei ir 
aplinkos srities profesionalams gerai 
suprasti, kaip nacionalinės ir vietos 
administracijos įgyvendina Sąjungos 
įpareigojimus. Atskirų valstybių narių 
įgyvendinimo problemoms spręsti bus 
numatyta tikslinė parama – panašus 
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konkretiems poreikiams pritaikytas 
metodas naudojamas Europos semestro 
procese. Pavyzdžiui, bus parengti 
Komisijos ir atskirų valstybių narių 
partnerystės įgyvendinimo susitarimai, 
kuriais bus siekiama spręsti tokius 
klausimus kaip, pavyzdžiui, kur galima 
gauti finansinę paramą teisės aktams 
įgyvendinti ir geresnes informacines 
sistemas pažangai stebėti.

konkretiems poreikiams pritaikytas
metodas naudojamas Europos semestro 
procese. Pavyzdžiui, bus parengti 
Komisijos ir atskirų valstybių narių 
partnerystės įgyvendinimo susitarimai, 
kuriais bus siekiama spręsti tokius 
klausimus kaip, pavyzdžiui, kur galima 
gauti finansinę paramą teisės aktams 
įgyvendinti ir geresnes informacines 
sistemas pažangai stebėti. Siekiant didinti 
šių veiksmų efektyvumą, į juos galima 
įtraukti vietos ir regionų valdžios 
institucijas, pavyzdžiui, pagal trišalius 
partnerystės susitarimus, laikantis 
kiekvienos valstybės narės 
administracinės struktūros. Regionų 
komiteto ir Europos Komisijos įdiegta 
techninė bendradarbiavimo aplinkos 
srityje platforma padės palaikyti dialogą ir 
keistis informacija, siekiant geriau 
įgyvendinti teisės aktus šioje srityje.

Or. fr

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 58 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58. Antra, patikrų ir priežiūros 
reikalavimus ES pradės taikyti didesnei 
daliai ES aplinkos teisės aktų ir numatys 
papildomą ES lygio pajėgumą imtis 
veiksmų tokiose situacijose, kai yra 
pagrįstų priežasčių nerimauti. 

58. Antra, reikės kurti valstybių narių 
institucijų, atsakingų už aplinkos teisės 
įgyvendinimą ir laikymąsi, tinklo (angl. 
IMPEL) struktūrą ir stiprinti šį tinklą, 
suteikiant jam tinkamą ilgalaikę finansinę 
paramą, kad atliekant tarpusavio 
vertinimą būtų sistemingiau naudojamasi 
šiuo tinklu, kad būtų platesniu mastu 
vykdoma tinklo veikla, susijusi su geros 
praktikos nustatymu bei mainais, ir kad 
tinklas būtų labiau išplėtotas vietos ir 
regionų lygmenimis. Patikrų ir priežiūros 
reikalavimus ES taip pat pradės taikyti 
didesnei daliai ES aplinkos teisės aktų ir 
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numatys papildomą ES lygio pajėgumą 
imtis veiksmų tokiose situacijose, kai yra 
pagrįstų priežasčių nerimauti; šiuo 
pajėgumu bus naudojamasi atitinkamų 
valstybių narių prašymu, remiantis 
sąnaudų ir naudos metodu. 

Or. fr

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 63 dalies 2 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- a) užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pažangaus reglamentavimo aplinkos 
srityje principų, supaprastinti teisės aktus 
ir tobulinti politikoje bei ekonomikoje 
dalyvaujančių asmenų ir piliečių mokymą 
standartų klausimais;

Or. fr

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 63 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sudaryti valstybių narių ir Komisijos 
partnerystės įgyvendinimo susitarimus;

(b) savanoriškai sudaryti valstybių narių ir 
Komisijos partnerystės įgyvendinimo 
susitarimus, įtraukiant į juos vietos ir 
regionų valdžios institucijas;

Or. fr
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 63 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) privalomus veiksmingos valstybių narių 
patikros ir priežiūros kriterijus taikyti 
didesnei daliai ES aplinkos teisės aktų ir 
numatyti papildomą pajėgumą ES 
lygmeniu imtis veiksmų tokiose 
situacijose, kai yra pagrįstų priežasčių 
nerimauti, numatant paramą profesionalų 
tinklams;

(c) skatinti valstybes nares racionalizuoti 
esamus patikros pajėgumus ir stiprinti 
IMPEL tinklą; privalomus veiksmingos 
valstybių narių patikros ir priežiūros 
kriterijus taikyti didesnei daliai ES 
aplinkos teisės aktų ir numatyti papildomą 
pajėgumą atitinkamų valstybių narių 
prašymu ES lygmeniu imtis veiksmų 
tokiose situacijose, kai yra pagrįstų 
priežasčių nerimauti, remiantis sąnaudų ir 
naudos analize; skatinti diegti 
profesionalų tinklus remiantis IMPEL 
pavyzdžiu, kad būtų galima dažniau atlikti 
tarpusavio vertinimus atitinkamų 
valstybių narių prašymu, taip pat valdyti 
situacijas, kurios kelia didelį 
susirūpinimą; 

Or. fr

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 65 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

65. ES ir tarptautiniu mastu reikėtų imtis 
veiksmų siekiant toliau stiprinti ir tobulinti 
mokslo ir politikos sąveiką aplinkos srityje, 
pavyzdžiui, paskiriant vyriausiuosius 
mokslinius patarėjus, kaip jau padarė 
Komisija ir kai kurios valstybės narės. 

65. ES ir tarptautiniu mastu reikėtų imtis 
veiksmų siekiant toliau stiprinti ir tobulinti 
mokslo ir politikos sąveiką aplinkos srityje, 
pavyzdžiui, tobulinant nacionalinių 
aplinkos agentūrų, Europos aplinkos 
agentūros (EAA) ir Europos aplinkos 
informacijos ir stebėjimo tinklo
(EIONET) šiuo metu vykdomus darbus, 
taip pat paskiriant vyriausiuosius 
mokslinius patarėjus, kaip jau padarė 
Komisija ir kai kurios valstybės narės. Be 
to, svarbu, kad Sąjunga aktyviai prisidėtų 
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prie tarpvyriausybinės mokslinės 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
platformos (IPBES) veiklos, kai bus jos 
visateisė narė, kad valdant biologinę 
įvairovę būtų palaikomi ryšiai vietos, 
regionų ir tarptautiniu mastu.

Or. fr

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 79 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79. Nors aplinkos reikmėms numatyta daug 
lėšų, 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu įgyta patirtis rodo, kad 
pirmaisiais metais nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu lėšos buvo 
naudojamos labai nevienodai, todėl galėjo 
kilti pavojus, kad sutartų tikslų ir uždavinių 
pasiekti nepavyks. Kad tai nepasikartotų, 
valstybės narės turėtų integruoti aplinkos ir 
klimato kaitos tikslus į savo ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos, kaimo 
plėtros ir jūrų politikos finansavimo 
strategijas ir programas, teikti pirmenybę 
ankstesniam lėšų, skirtų aplinkos ir klimato 
kaitos reikmėms, panaudojimui ir stiprinti 
vykdomųjų įstaigų gebėjimą ekonomiškai 
efektyviai ir tvariai investuoti, kad būtų 
užtikrinta pakankama būtina finansinė 
parama investicijoms šiose srityse.

79. Nors aplinkos reikmėms numatyta daug 
lėšų, 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu įgyta patirtis rodo, kad 
pirmaisiais metais nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu lėšos buvo 
naudojamos labai nevienodai, todėl galėjo 
kilti pavojus, kad sutartų tikslų ir uždavinių 
pasiekti nepavyks. Kad tai nepasikartotų, 
valstybės narės turėtų integruoti aplinkos ir 
klimato kaitos tikslus į savo ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos, kaimo 
plėtros ir jūrų politikos finansavimo 
strategijas ir programas, teikti pirmenybę 
ankstesniam lėšų, skirtų aplinkos ir klimato 
kaitos reikmėms, panaudojimui ir stiprinti 
vykdomųjų įstaigų gebėjimą ekonomiškai 
efektyviai ir tvariai investuoti, kad būtų 
užtikrinta pakankama būtina finansinė 
parama investicijoms šiose srityse. 
Pavyzdžiui, rekomenduojama 
nacionaliniu lygmeniu sistemingai 
naudoti prioritetinių veiksmų programas, 
numatytas Buveinių ir faunos bei floros 
apsaugos direktyvoje, kad būtų suderinti 
tinklo „Natura 2000“ finansavimo 
poreikiai.

Or. fr
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 79 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79a. Apskritai turės būti pasiūlyta 
priemonių, skirtų užtikrinti, kad Sąjungos 
struktūrinių priemonių lėšos būtų 
panaudojamos veiksmingai, visų pirma 
vandens, transporto, energijos vartojimo 
efektyvumo ir atliekų srityse. Pavyzdžiui, 
teikiant Sąjungos finansavimą 
komunalinių atliekų infrastruktūrai, 
nekeliama sąlyga nei dėl papildomų 
priemonių, nei dėl Sąjungos atliekų 
politikos tikslų įgyvendinimo, todėl 
Sąjungos finansavimo veiksmingumas 
mažėja1. 
_______________
1 Šiuo klausimu žr. Audito Rūmų 
rekomendacijas, pateiktas Audito Rūmų 
specialiojoje ataskaitoje Nr. 20/2012 „Ar 
komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros projektams skirtas 
struktūrinių priemonių finansavimas 
veiksmingai padeda valstybėms narėms 
siekti ES atliekų politikos tikslų?“ 
(OL C 28, 2013 1 30, p. 2).

Or. fr

Pagrindimas

Per daug ES lėšų, skirtų aplinkosaugos priemonėms, vis dar panaudojama nepakankamai 
arba neoptimaliai.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 82 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nustatyti, apibūdinti ir 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;

Or. fr

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 82 dalies 2 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) plėtoti kompensacijas už teikiamas 
aplinkosaugos paslaugas, kai dėl šių 
paslaugų vykdomi su investicijomis ir 
valdymu susiję reikalavimai ar patiriama 
papildomų investicinių bei valdymo 
išlaidų; visų pirma skatinti mokėjimo už 
aplinkosaugos paslaugas sistemų kūrimą 
ir diegimą, kad būtų suderinti ekonominės 
plėtros ir išsaugojimo uždaviniai.

Or. fr

Pagrindimas

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 88 dalis

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, didelį triukšmo lygį, 
išmetamąsias ŠESD, miestų ir priemiesčių 
biologinės įvairovės pokyčius, vandens 
trūkumą, potvynius ir audras, užterštas 
teritorijas, apleistas pramonines teritorijas 
ir atliekas, taip pat energijos valdymo 
problemą. 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. fr

Pagrindimas

Kalbant apie miestų fauną, tam tikros rūšys išnyksta, o kitos rūšys gali tapti invazinėmis 
Todėl svarbu patvirtinti tikrą miestų biologinės įvairovės valdymą.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 88 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

88a. Dėl urbanizacijos Europos miestų 
gyventojams tampa artimos ekologiškos 
pažiūros ir jie jaučia poreikį vėl grįžti prie 
gamtos, esančios šalia miestų. Taigi 
miestas tampa vieta, kurioje reikia 
išsaugoti biologinę įvairovę. Šiuo požiūriu 
yra nemažai iniciatyvų: pakartotinis 
gamtos aspekto įtraukimas į miestų 
aplinką, visų pirma formuojant naujas 
kraštovaizdžio erdves, tam tikrų sienų ir 
stogų apželdinimas ir žaliosios bei 
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mėlynosios miestų infrastruktūros 
plėtojimas. Europos miestų pasiekimai 
biologinės įvairovės srityje turi būti 
vertinami ir gerinami remiantis miestams 
būdingos biologinės įvairovės rodikliu, 
kaip antai Singapūro rodikliu, pristatytu 
pasaulinėje Nagojos biologinės įvairovės 
konferencijoje (2010 m.).

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi trūksta mokslinių žinių, susijusių su biologine įvairove miestuose, stringa biologinės 
įvairovės apsaugai skirtų projektų rengimas. 

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 90 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

90. ES turėtų toliau skatinti ir, kai tinka, 
plėsti esamas iniciatyvas, kurias 
įgyvendinant remiamos inovacijos ir 
geriausia praktika miestuose, miestų tinklų 
kūrimas ir informacijos mainai ir miestai 
skatinami rodyti pavyzdį tvarios miestų 
plėtros srityje. ES institucijos ir valstybės 
narės turėtų padėti ir skatinti naudoti ES 
fondų lėšas, teikiamas pagal sanglaudos 
politiką, ir kitas lėšas, kuriomis remiamos 
miestų pastangos augti tvariai, didinti 
informuotumą ir skatinti vietos subjektų 
dalyvavimą. Parengus miestų tvarumo 
kriterijų rinkinį ir dėl jo susitarus, būtų 
sukurtas bendras tokių iniciatyvų pagrindas 
ir būtų skatinamas nuoseklus ir integruotas 
tvarios miestų plėtros metodas.

90. ES turėtų toliau skatinti ir, kai tinka, 
plėsti esamas iniciatyvas, kurias 
įgyvendinant remiamos inovacijos ir 
geriausia praktika miestuose, pavyzdžiui, 
susijusi su ekologiškais kvartalais, miestų 
tinklų kūrimas ir informacijos mainai1 ir 
miestai skatinami rodyti pavyzdį tvarios 
miestų plėtros srityje. Įgyvendinant 
Europos inovacijų partnerystę 
„Pažangieji miestai ir bendruomenės“ 
turės būti sudarytos sąlygos skatinti 
pažangių technologijų plėtrą miestuose, 
visų pirma bendrai sutelkiant mokslinių 
tyrimų išteklius energetikos, transporto 
bei informacinių ir ryšių technologijų 
(IRT) srityse2, ir miestams suteikiant 
pagrindinį ir strateginį vaidmenį. Be to,
ES institucijos ir valstybės narės turėtų 
padėti ir skatinti naudoti ES fondų lėšas, 
teikiamas pagal sanglaudos politiką, ir 
kitas lėšas, kuriomis remiamos miestų 
pastangos augti tvariai, didinti 
informuotumą ir skatinti vietos subjektų 
dalyvavimą. Parengus miestų tvarumo 
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kriterijų ir rodiklių rinkinį, visų pirma 
remiantis miestų specialistų (tokių kaip 
miestų planuotojai, architektai,
verslininkai) ekspertize, ir dėl jo susitarus, 
būtų sukurtas bendras tokių iniciatyvų 
pagrindas ir būtų skatinamas nuoseklus ir 
integruotas tvarios miestų plėtros metodas.

_______________
1 Pavyzdžiui: merų paktas – šią iniciatyvą 
Komisija pradėjo, 2008 m. priėmusi 
energetikos ir klimato kaitos dokumentų 
rinkinį, taip pat kiti tarptautiniai 
susitarimai, kaip antai Aalborgo chartija 
(1994 ir 2004 m.), Leipcigo chartija 
(2007 m.), Toledo deklaracija (2010 m.), 
Malagos chartija (2011 m.). 
2 C(2012) 4701, 2012 7 10.

Or. fr

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 91 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 91 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) apibrėžti miestų aplinkosauginio 
veiksmingumo vertinimo kriterijų rinkinį ir 

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

ir rodiklių rinkinį ir dėl jo susitarti, 
atsižvelgiant į ekonominį ir socialinį 
poveikį, istorinius bei geografinius miestų 
modelių ypatumus;

Or. fr

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 91 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) gerinti biologinės įvairovės miestuose 
valdymą ir informuoti piliečius apie 
faunos ir floros vietą miestuose; 

Or. fr

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 91 dalies 2 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) remti sveiką ir tvarų judumą 
miestuose, mažinant teršalų kiekį ir 
keliamo triukšmo lygį; plėtoti ir 
modernizuoti miestų viešojo transporto 
tinklus; į vietos transporto schemas 
įtraukti elektra varomas transporto 
priemones ir parengti elektrinių 
transporto priemonių planus Sąjungos 
miestų mastu; skatinti įvairias 
alternatyvias transporto rūšis;

Or. fr
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 91 dalies 2 pastraipos a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) labiau taupyti energiją skatinant 
energiją taupančius pastatus ir naudojant 
IRT; skatinti tvarią renovaciją ir statybą; 
Europos lygmeniu plėtoti mokslines ir 
technines statybos žinias ir kurti jų tinklą, 
remiantis integruotu statybos metodu, 
susijusiu su aplinkosauginiu 
veiksmingumu, energiniu efektyvumu, 
saugumu, sveikata, prisitaikymu prie 
naudotojų poreikių, inovacijomis ir 
ekonominiu konkurencingumu;

Or. fr

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 91 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 92 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92. Aplinkos tvarumas – svarbi skurdo 92. Aplinkos tvarumas – svarbi skurdo 
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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.

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. Šios pastangos turės 
būti teisingai paskirstytos tarptautiniu 
mastu Šia programa likusiai pasaulio 
daliai turės būti siunčiama svarbi politinė 
žinia ir padedama kurti tarptautinį 
aplinkos valdymą, kuris apimtų ne vien 
finansinį solidarumą ir kuriuo būtų 
užtikrinta, kad trečiosios šalys prisiimtų 
tokius pat įsipareigojimus kaip Sąjunga. 

Or. fr

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 94 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

94. Daugelį iš šioje programoje nustatytų 
prioritetinių tikslų galima visiškai pasiekti 
tik laikantis visuotinio požiūrio ir 

94. Daugelį iš šioje programoje nustatytų 
prioritetinių tikslų galima visiškai pasiekti 
tik laikantis visuotinio požiūrio ir 
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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.

bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis ir 
šalimis bei teritorijomis, kurios su 
Sąjunga yra sudariusios asociacijos 
susitarimą. 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.
Sąjungos politika, susijusi su pasauliniu 
lygmeniu vykdomu informavimu apie ES 
veiksmus aplinkos srityje, turės būti 
stiprinama. 

Or. fr

Pagrindimas

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne. 
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme. La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 95 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95. Programos apimamas laikotarpis 
atitinka pagrindinius tarptautinės klimato, 
biologinės įvairovės ir cheminių medžiagų 
politikos etapus. Kad 2 °C riba nebūtų 

95. Programos apimamas laikotarpis 
atitinka pagrindinius tarptautinės klimato, 
biologinės įvairovės ir cheminių medžiagų 
politikos etapus. Kad 2 °C riba nebūtų 
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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.

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 išorės politiką, įskaitant prekybos ir 
vystymosi politiką, laikydamasi 
abipusiškumo ir abipusės naudos 
principų.

Or. fr
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 98 dalis

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 siekiant abipusiškumo 
tobulinti savo aplinkos apsaugos 
reguliavimo sistemas ir standartus, 
užtikrinti jų vykdymą ir kovoti su 
aplinkosauginiu dempingu. Siekiant 
užtikrinti Europos priemonių 
aplinkosauginį naudingumą bei sąžiningą 
konkurenciją ir išvengti anglies dioksido 
nutekėjimo ir Europos įmonių perkėlimo, 
turės būti toliau svarstomas anglies 
dioksido įtraukimo mechanizmo rengimas 
laikantis PPO taisyklių. 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 
ir išteklių naudojimui šiose šalyse. 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.
Apskritai Sąjunga sieks tobulinti 
aspektus, susijusius su pareiga 
rūpestingai atlikti veiksmus visose tiekimo 
grandinėse. 

Or. fr
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Pagrindimas

Vis dažniau iškraipoma konkurencija ir patiriama aplinkosauginio dempingo rizika, darant 
žalą Europos Sąjungoje įsikūrusioms įmonėms ir darbuotojams, kurie turi laikytis griežtesnių 
standartų. Anglies dioksido įtraukimo mechanizmas leistų kovoti su anglies dioksido išlakų 
perkėlimo į trečiąsias šalis rizika.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 100 dalies 2 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), remiantis Rio+20 išvadomis, ir 
siekti visų JTO valstybių narių visuotinės 
narystės UNEP Valdančiojoje taryboje, 
didinant jos finansinius išteklius bei 
pajėgumus ir stiprinant regioninius 
skyrius, kartu toliau dėti pastangas, kad 
UNEP būtų suteiktas JT agentūros statusas, 
taip pat remti nuolatines pastangas didinti 
daugiašalių aplinkosaugos susitarimų 
sinergiją;

Or. fr

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 100 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) strategiškiau bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis. Daugiausia dėmesio 
bendradarbiaujant reikėtų skirti: su 
strateginiais partneriais – geriausios 
praktikos įgyvendinant vidaus aplinkos 
politiką ir teisės aktus skatinimui ir 
konvergencijai daugiašalėse aplinkosaugos 
derybose; su Europos kaimynystės 

(d) strategiškiau bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis. Daugiausia dėmesio 
bendradarbiaujant reikėtų skirti: i) su 
strateginiais partneriais – geriausios 
praktikos įgyvendinant vidaus aplinkos 
politiką ir teisės aktus skatinimui ir 
konvergencijai daugiašalėse aplinkosaugos 
derybose; ii) su Europos kaimynystės 
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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; 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;

politikos šalimis – laipsniškai 
konvergencijai su pagrindine ES aplinkos 
ir klimato politika ir teisės aktais ir 
pastangoms stiprinti bendradarbiavimą, 
dalijimąsi informacija bei gebėjimais 
siekiant spręsti regioninius aplinkos ir 
klimato uždavinius; iii) 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; iv) konferencijoje Rio +20 
patvirtintos dešimties metų programavimo 
sistemos, susijusios su tvaraus vartojimo 
ir tvarios gamybos būdais, įgyvendinimui;

Or. fr

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 100 dalies 2 pastraipos e punktas

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,
įvairias tarpvyriausybines sutartis
susijusias su laukinės faunos ir buveinių 
apsauga pasauliniu mastu, 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. fr
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 100 dalies 2 pastraipos g a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) priimti prekybos strategiją, pagrįstą 
abipusiškumu taikant aplinkosaugos 
standartus tiek daugiašaliu lygmeniu 
(PPO), tiek dvišaliu lygmeniu, pagal 
laisvosios prekybos susitarimus su 
įvairiomis trečiosiomis šalimis, 
atsižvelgiant į jų išsivystymo lygį; 

Or. fr

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 100 dalies 2 pastraipos g b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) užtikrinti aktyvų piliečių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų dalyvavimą 
siekiant skatinti tvarų vystymąsi 
pasauliniu lygmeniu pagal Rio +20 
deklaraciją1 ir tobulinti aplinkos valdymą 
skatinant plėtoti regionines ir 
nacionalines iniciatyvas;
_______________
1 Pagal Rio+20 deklaracijos 88 dalies 
h punktą.

Or. fr
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 102 dalis

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 
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. 

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. Atliekų susidarymo 
ir tvarkymo srityje turės būti padaryta 
pažanga, susijusi su žiniomis ir duomenų 
derinimu, įgyvendinant esamus ES 
statistikos teisės aktus. Bendradarbiaujant 
su suinteresuotosiomis šalimis ir 
įgyvendinant Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planą, taip pat bendrai 
įgyvendinant 2020 m. biologinės įvairovės 
strategiją, 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. fr
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AIŠKINAMOJI DALIS

Ankstesnės ES aplinkos veiksmų programos galiojimas baigėsi 2012 m. liepos pabaigoje. 
Todėl iš tikrųjų atėjo laikas susitarti dėl naujos bendros sistemos iki 2020 m. ir pasiūlyti 
plataus užmojo ir tikrovišką 2050 m. viziją, prisidedant prie aktyvių veiksmų, pradėtų vykdyti 
per konferenciją Rio+20. 

Pats programos pavadinimas „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ skatina filosofiškai 
apmąstyti žmogaus ir gamtos ryšį ir poreikį taikant tvaraus vystymosi sąvoką derinti 
ekonominę veiklą su aplinkos apsauga. Taigi reikėtų įveikti norą gyventi nekreipiant dėmesio 
į problemą ir prisiimti atsakomybę, kurią būtų galima apibendrinti tokiu priežodžiu: „Mes 
nepaveldėjome Žemės iš savo tėvų, mes ją skolinamės iš savo vaikų“. 

Visa tai jau aptarta 1982 m. Pasaulinėje gamtos chartijoje, tačiau pažymėtina, kad praėjus 
trisdešimčiai metų tebėra daug problemų, susijusių su pernelyg dideliu gamtos išteklių 
eikvojimu, ekosistemų būklės blogėjimu, energijos vartojimu, tarša, atliekomis, sveikatai 
keliama rizika ar klimato kaita. Tačiau kartu didžiausia kylanti problema – išlaikyti arba 
pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas Europoje ir pasaulyje. Kaip tuomet saugoti planetą ir 
kartu kurti gerovę? 

Šiuo ekonomikos krizės ir griežto taupymo laikotarpiu galėtų būti rizikinga akcentuoti 
aplinkos politiką, nes ji būtų suprantama kaip antraeilis prioritetas arba suvaržymas ir 
ekonomikos augimo bei užimtumo stabdis. Tačiau atrodo, kad protingiau šią viziją, kuri yra 
trumpalaikė ir kelia nesutarimus, pakeisti veiksmingu informacijos apie aplinkosaugą ir 
ekonominių bei pramoninių problemų derinimu, suburiant visus veikėjus novatoriškai veiklai, 
kuria skatinama pažanga. 

Dėl aplinkosaugos veiksmų patiriama labai didelių išlaidų (beje, taip pat kaip ir dėl veiksmų 
nevykdymo šioje srityje), bet ir naudos, į kurią dabartiniu laikotarpiu negali neatsižvelgti nei 
viešųjų finansų įstaigos, nei privatūs investuotojai. Tai priežastis, dėl kurios aplinkos 
problemos nebeturi būti koreguojamas kintamasis, bet labai iš anksto turi būti įtrauktos į 
įvairias sektorių politikos sritis. 

7-oji aplinkosaugos veiksmų programa, kurioje pateikiama bendra schema, gali būti svarbus 
Europos Sąjungos manifestas aplinkos klausimu, skirtas jos piliečiams ir likusiai pasaulio 
daliai, bet ir naujo ES ekologijos plano iki 2020 m. pagrindas, kuriuo būtų skatinamas 
ekologiškai tvaresnis augimas ir darbo vietų kūrimas. 

Ekologiškai tvaraus augimo idėja, skatinama 2009 m. EBPO deklaracijoje, nepriklauso kuriai 
nors politinei srovei, dėl jos gali būti priimtas platus sutarimas. Ji grindžiama ekonomika,
kurioje naudojama mažiau energijos ir žaliavų arba jos naudojamos geriau, kurioje gaminama 
ir vartojama pažangiai, vengiant švaistymo, ir kontroliuojamas teršalų išmetimas bei atliekos, 
kartu mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Ši idėja nėra lėtėjimo sinonimas, bet, priešingai, ja 
pasisakoma už veiksmingą išteklių naudojimą, inovacijas ir įmonių konkurencingumą. 

Kad būtų užtikrintas šis ekologiškai tvarus augimas, reikia daug pastangų siekiant įgyvendinti 
7-ąją aplinkosaugos veiksmų programą. Šias pastangas reikia suprasti. Tačiau dėl nuolat 
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keičiamų ir vis sudėtingesniais tampančių ES aplinkos teisės aktų, standartų painiavos ir net 
dubliavimosi kyla teisinis nestabilumas, atsiranda sunkumų suprasti, o įmonės, visų lygmenų 
valdžios institucijos bei privatūs asmenys ima nuogąstauti. Dėl to taip pat atsiranda didelių 
teisės aktų įgyvendinimo skirtumų valstybėse narėse ir tarp valstybių narių, patiriama 
administracinė našta, kyla aiškinimo nesutarimų ir nesutarimų dėl teismų praktikos. Prie to 
kartais prisideda politinės valios trūkumas, prisiėmus įsipareigojimus ES ir tarptautiniu 
lygmenimis. 

Antai 2011 m. daugiausia Bendrijos teisės pažeidimų (299) ES buvo nustatyta aplinkos 
srityje, t. y. 17 proc. visų pažeidimų; pradėta 114 naujų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų. Šie 
pažeidimai brangiai kainuoja finansiniu ir žmogiškuoju požiūriu.

Todėl tam, kad ES aplinkos teisės aktai sulauktų didesnio pritarimo ir būtų geriau 
įgyvendinami, jie turi būti grindžiami tvirtu mokslinių žinių pagrindu, būti nuoseklesni ir 
supaprastinti, tačiau jais taip pat turi būti laikomasi pažangaus reglamentavimo principų 
remiantis poveikio vertinimu, dabartinės politikos vertinimu (kokybės patikra) ir poveikio 
konkurencingumui vertinimu. 

Be to, visoje ES ryžtingai turi būti stiprinama šių teisės aktų įgyvendinimo kontrolė, stiprinant 
nacionalines aplinkosauginių patikrų sistemas, labiau įtraukiant vietos ir regionų valdžios 
institucijas ir numatant Bendrijos paramą, jeigu reikia. Taip pat reikės gerinti ES finansavimo 
panaudojimą aplinkos srityje ir didinti jo veiksmingumą, kad būtų užtikrinti apčiuopiami 
rezultatai šioje srityje. 

Be to, verta skirti didesnį dėmesį informavimui apie Sąjungos aplinkos politiką. Reikia 
vykdyti intensyvesnį švietimą, kad visų lygmenų valdžios institucijos, verslininkai, 
investuotojai ir piliečiai geriau suprastų ir nuspėtų ES pasirinkimus aplinkos srityje (tai yra 
būtina). Dėl to ES teisės aktų įgyvendinimas tik pagerės. Be to, tai sustiprins atsakomybės 
jausmą: europiečiai didžiuosis saugodami gamtinį kapitalą ir gerindami aplinkos būklę 
žemyne bei pasaulyje. 
Be to, 7-ąja aplinkosaugos veiksmų programa taip pat turėtų būti siunčiama svarbi politinė ES 
žinia likusiai pasaulio daliai ir padedama kurti tarptautinį aplinkos valdymą, apimantį daugiau 
nei finansinį solidarumą. Iš tiesų ES turi pasiekti, kad trečiosios šalys aplinkos ir klimato 
srityse prisiimtų tokius pat įsipareigojimus kaip ES. 

ES negali viena stengtis tarptautiniu lygmeniu, ji turi turėti galimybę pasitikėti patikimais 
partneriais. Todėl vykdydama diplomatinę veiklą aplinkos srityje ji turi vengti dėl naivumo 
atsirandančių prekybos kliūčių ir kartu laikytis PPO principų. Taigi ES turi geriau apibrėžti 
patekimo į jos rinką sąlygas ir atverti rinką tik tuomet, jeigu trečiosios šalys tausoja aplinką, 
mažina jose išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir ES įmonės neatsiduria 
nepalankioje padėtyje vykdant nesąžiningą konkurenciją. Todėl ES turi dvigubai daugiau 
stengtis siekdama kovoti su aplinkosauginiu dempingu ir anglies dioksido nutekėjimu. 
Pasitenkinimo vienašališkais įsipareigojimais ES verslininkai nelaikytų teisingu, tai paskatintų 
juos atsisakyti savo veiklos Sąjungos teritorijoje. 

Pagaliau atsakomybė už aplinkosaugos problemas tenka ES, trečiosioms šalims, bet visų 
pirma kiekvienam asmeniui. 7-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje svarbiausia vieta 
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sprendžiant problemą vėl turi būti skirta ES piliečiui. Šviesti, informuoti, mokyti piliečius, 
stiprinti jų indėlį į aplinkosaugą kasdieniame gyvenime, skatinti pilietinę veiklą, taip pat teisę 
kreiptis į teismą aplinkos klausimais – tai tikslai, kurių naująja ES programa taip pat turi būti 
siekiama. Taigi ar bus geresnė proga plėtoti Sąjungoje pilietiškumą aplinkosaugos srityje nei 
2013 m. paskelbimas Europos pilietybės metais? 


