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Pakeitimas 1
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi klimato kaita yra visuotinis 
reiškinys, o jo poveikis skirtingiems 
pasaulio regionams nevienodas; kadangi 
besivystančiose ir labiau išsivysčiusiose 
šalyse skirsis net ir socialiniai ir 
ekonominiai aspektai, išlaidos bei gaunama 
nauda; kadangi dėl to, sprendžiant klimato 
kaitos problemą, reikia integruoti 
prisitaikymo priemones ir strategijas, 
kuriomis būtų siekiama užtikrinti 
veiksmingą tvaraus vystymosi procesą 
pasitelkiant aiškius ir išsamius visų 
atitinkamų sektorių veiksmų planus, 

A. kadangi klimato kaita yra visuotinis 
reiškinys, o jo poveikis skirtingiems 
pasaulio regionams ir skirtingiems 
sektoriams yra nevienodas; kadangi 
besivystančiose ir labiau išsivysčiusiose 
šalyse skirsis net ir socialiniai ir 
ekonominiai aspektai, išlaidos bei gaunama 
nauda; kadangi dėl to, sprendžiant klimato 
kaitos problemą, reikia integruoti 
prisitaikymo priemones ir strategijas, 
kuriomis būtų siekiama užtikrinti 
veiksmingą tvaraus vystymosi procesą 
pasitelkiant aiškius ir išsamius visų 
atitinkamų sektorių veiksmų planus, 

Or. ro

Pakeitimas 2
Anni Podimata

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Kadangi klimato kaitos poveikis ES 
pasiskirstęs nevienodai, pietiniai Europos 
regionai ir Viduržemio jūros baseino 
šalys, būdamos pažeidžiamesnės, jau 
kenčia dėl staigių ir aiškiai matomų 
pasekmių, tokių kaip stipri sausra ir 
vandens trūkumas, plačiai paplitę ir 
niokojantys miškų gaisrai bei labai didelis 
miškų kirtimo ir dykumų plitimo pavojus; 
manydamas, kad pagal tai, kad Europos 
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veiksmų programoje dėl prisitaikymo prie 
klimato kaitos privalo būti pilnai 
atsižvelgta į šį teritorinį problemos 
aspektą ir privalo būti užtikrintas 
politikos, visiškai pritaikytos konkretiems 
pietų Europos regionų poreikiams, 
formavimas ir finansavimas siekiant, kad 
klimato kaitos problema netaptų dar vienu 
veiksniu, padidinančiu ES regionų 
skirtumus ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkos požiūriu.

Or. el

Pakeitimas 3
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi atsižvelgdamos į Direktyvą 
dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos (angl. ETS) valstybės narės 
skiria dalį apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos pajamų migracijai ir 
prisitaikymo priemonėms,

Or. en

Pakeitimas 4
Anni Podimata

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi klimato kaita neišvengiamai 
turės poveikį tiek energijos pasiūlai, tiek 
paklausai; kadangi klimato sąlygos, pvz., 
smarkūs lietūs, didėjanti temperatūra, 
karščio bangos, sausros, didelės audros, 

C. kadangi klimato kaita neišvengiamai 
turės poveikį energijos pasiūlai, ES 
energijos saugumo išoriniams aspektams 
ir energijos paklausai; kadangi klimato 
sąlygos, pvz., smarkūs lietūs, didėjanti 
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potvyniai ir gaisrai, gali sąlygoti rimtus 
energijos tiekimo infrastruktūros 
sutrikimus ir nuostolius, taip tiesiogiai 
paveikdamos energijos gamybą, perdavimą 
ir paskirstymą galutiniams vartotojams,

temperatūra, karščio bangos, sausros, 
didelės audros, potvyniai ir gaisrai, gali 
sąlygoti rimtus energijos tiekimo 
infrastruktūros sutrikimus ir nuostolius, 
taip tiesiogiai paveikdamos energijos 
gamybą, perdavimą ir paskirstymą 
galutiniams vartotojams,

Or. el

Pakeitimas 5
Eija-Riitta Korhola

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi energijos šaltinių, o taip pat 
energijos tiekėjų, įvairinimas yra svarbi 
priemonė užtikrinant vienodą prieigą prie 
energijos ir pakankamą jos tiekimą, tuo 
pačių metu vykdant ES tikslą padidinti 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių kiekį ir 
sumažinti išmetamųjų CO2 dujų kiekį,

D. kadangi energijos šaltinių, o taip pat 
energijos tiekėjų, įvairinimas yra svarbi 
priemonė užtikrinant vienodą prieigą prie 
energijos ir pakankamą jos tiekimą, tuo 
pačių metu vykdant ES tikslą padidinti 
energijos iš atsinaujinančių ir kitų anglies 
dvideginio neišskiriančių šaltinių kiekį ir 
sumažinti išmetamųjų CO2 dujų kiekį,

Or. en

Pakeitimas 6
Anni Podimata

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi energijos šaltinių, o taip pat 
energijos tiekėjų, įvairinimas yra svarbi 
priemonė užtikrinant vienodą prieigą prie 
energijos ir pakankamą jos tiekimą, tuo 
pačių metu vykdant ES tikslą padidinti 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių kiekį ir 

D. kadangi energijos šaltinių ir 
paskirstymo kanalų, o taip pat energijos 
tiekėjų, įvairinimas yra svarbi priemonė 
užtikrinant vienodą prieigą prie energijos ir 
pakankamą jos tiekimą, tuo pačių metu 
vykdant ES tikslą padidinti energijos iš 
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sumažinti išmetamųjų CO2 dujų kiekį, atsinaujinančių šaltinių kiekį ir sumažinti 
išmetamųjų CO2 dujų kiekį,

Or. el

Pakeitimas 7
Eija-Riitta Korhola

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad dėl kraštutinių klimato 
reiškinių, numatomo jūros lygio pakilimo 
ir didesnių kritulių kiekio svyravimų reikia 
prisitaikymo priemonių net ir esamose 
infrastruktūros sistemose ir dėl to atsiras 
didelių išlaidų, tačiau šios išlaidos 
pateisinamos, nes jos daug mažesnės už 
neveiklumo pasekmes per vidutinį ar ilgąjį 
laikotarpį, ragina Komisiją ir valstybes 
nares specialiai tam skirtame 
nacionaliniame veiksmų plane pateikti 
informaciją apie šias išlaidas ir jų 
paskirstymą;  

1. pripažįsta, kad dėl kraštutinių klimato 
reiškinių, numatomo jūros lygio pakilimo 
ir didesnių kritulių kiekio svyravimų reikia 
prisitaikymo priemonių net ir esamose 
infrastruktūros sistemose ir dėl to atsiras 
didelių išlaidų, tačiau šios išlaidos 
pateisinamos, nes jos daug mažesnės už 
neveiklumo pasekmes per vidutinį ar ilgąjį 
laikotarpį, taip pat reikalauja, kad tokios 
priemonės būtų diegiamos moksliniu 
pagrindu siekiant atitikti patikimus 
klimatologijos kriterijus, pagal skaidrumo 
principą taikant atitinkamą tarpusavio 
vertinimą ir vertinimo procesus bei 
naudojantis nuolat atnaujinamais tyrimų 
duomenimis; ragina Komisiją ir valstybes 
nares remiantis šiais įrodymais ir
specialiai tam skirtame nacionaliniame 
veiksmų plane pateikti informaciją apie 
šias išlaidas ir jų paskirstymą;

Or. en

Pakeitimas 8
Adam Gierek

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad dėl kraštutinių klimato 
reiškinių, numatomo jūros lygio pakilimo 
ir didesnių kritulių kiekio svyravimų reikia 
prisitaikymo priemonių net ir esamose 
infrastruktūros sistemose ir dėl to atsiras 
didelių išlaidų, tačiau šios išlaidos 
pateisinamos, nes jos daug mažesnės už 
neveiklumo pasekmes per vidutinį ar ilgąjį 
laikotarpį, ragina Komisiją ir valstybes 
nares specialiai tam skirtame 
nacionaliniame veiksmų plane pateikti 
informaciją apie šias išlaidas ir jų 
paskirstymą;   

1. pripažįsta, kad dėl kraštutinių klimato 
reiškinių, numatomo jūros lygio pakilimo 
ir didesnių kritulių kiekio svyravimų reikia 
naujų projektų ir prisitaikymo priemonių 
siekiant juos įgyvendinti, ypač žemės 
ūkyje ir upių ir vandens surinkimo 
baseinų valdyme, net ir esamose 
infrastruktūros sistemose ir dėl to atsiras 
didelių veiklos išlaidų, tačiau šios išlaidos 
pateisinamos, nes jos daug mažesnės už 
neveiklumo pasekmes per vidutinį ar ilgąjį 
laikotarpį, ragina Komisiją ir valstybes 
nares specialiai tam skirtame 
nacionaliniame veiksmų plane pateikti 
informaciją apie šias išlaidas ir jų 
paskirstymą;

Or. pl

Pakeitimas 9
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad dėl tarpusavyje sujungtų 
energetikos infrastruktūrų sukūrimo ir 
plačiajuosčio ryšio Europos lygmeniu, bus 
paskatintas pritaikymas, susijęs su 
pritaikomuoju gebėjimų ugdymu ir 
didesniu rizikos pasidalijimu;

Or. en

Pakeitimas 10
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją išsamiai įvertinti 
galimą, klimato kaitos sąlygojamą, riziką 
svarbioms infrastruktūroms, tokioms kaip 
energijos ar telekomo tinklai, kurie yra 
labai svarbūs vidaus rinkos veikimui; 

Or. en

Pakeitimas 11
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pritaria, kad būtų kuo greičiau 
parengtos klimato kaitai atsparios 
infrastruktūros projektų metodologijos;

Or. en

Pakeitimas 12
Anni Podimata

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad priemonės, susijusios su 
energijos tiekimu ir prieiga prie energijos, 
turi būti apibrėžtos atsižvelgiant į valstybių 
narių solidarumą, ir kad ES turėtų prisidėti
prie pasaulinės politikos poslinkio link 
energijos naudojimo efektyvumo ir 
užtikrinti atsinaujinančios energijos 
šaltinius pagal grafiką, nustatytą 
Direktyvoje Nr. 2009/28/EB; ragina 
valstybes nares iki 2010 m. birželio 30 d. 
pateikti nacionalinius planus pagal ES 

3. pabrėžia , kad priemonės, susijusios su 
energijos tiekimu ir prieiga prie energijos, 
turi būti apibrėžtos atsižvelgiant į valstybių 
narių solidarumą, ir kad ES turėtų prisidėti 
prie pasaulinės politikos poslinkio link 
didesnio energijos naudojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
(AEŠ) skatinimo;  pabrėžia, kad ES 
privalo užtikrinti atsinaujinančios energijos 
šaltinius pagal grafiką, nustatytą 
Direktyvoje Nr. 2009/28/EB; ragina 
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nustatytus modelius ir parametrus; valstybes nares iki 2010 m. birželio 30 d. 
pateikti plataus užmojo, išsamius ir 
realius nacionalinius planus pagal ES 
nustatytus modelius ir parametrus; nurodo, 
kad kiekvienos valstybės narės 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
paklausa daugiausia privalo būti 
grindžiama vidaus suvartojimu, tuo tarpu 
kai energijos, gaunamos iš 
atsinaujinančių šaltinių, statistinio 
perdavimo tarp valstybių narių 
mechanizmas privalo būti naudojamas tik 
tais atvejais, kai jis yra visapusiškai 
pagrįstas;

Or. el

Pakeitimas 13
Anni Podimata

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. taip pat pabrėžia, kad šiuo atveju 
neatidėliotinas prioritetas teikiamas 
papildomų priemonių taikymui siekiant 
paskatinti Bendrijos strategiją, kuria 
siekiama iki 2020 m. 20 proc. padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą; taip pat 
mano, kad yra tikslinga, vertinant esamas 
efektyvaus energijos vartojimo veiksmų 
programas, apsvarstyti galimybę šį tikslą 
Bendrijos lygmeniu padaryti teisiškai 
privalomu;

Or. el
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Pakeitimas 14
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad ES ir valstybės narės turėtų 
aiškiai nustatyti jų finansinio įnašo į 
technologinį bendradarbiavimą su 
partneriais dydį, siekiant didinti tiek 
privačias, tiek valstybines investicijas, 
ypač atsižvelgiant į kiekvienos valstybės 
būsimus nacionalinius energijos naudojimo 
efektyvumo veiksmų planus ir 
nacionalinius atsinaujinančios energijos 
veiksmų planus, ir pritaria Komisijos 
komunikatui, kuriame įsipareigojama iš 
esmės padidinti lėšas moksliniams 
energijos tyrimams siekiant vystyti tausios 
energijos ekonomiką;

4. pažymi, kad ES ir valstybės narės turėtų 
aiškiai nustatyti jų finansinio įnašo į 
technologinį bendradarbiavimą su 
partneriais dydį, remiantis Kopenhagos 
konferencijoje dėl klimato kaitos 
prisiimtais įsipareigojimais dėl dujų 
išmetimo leidimų prekybos sistemos 
aukciono įplaukų naudojimo ir skubaus 
finansavimo siekiant didinti tiek privačias, 
tiek valstybines investicijas, ypač 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės 
būsimus nacionalinius energijos naudojimo 
efektyvumo veiksmų planus ir 
nacionalinius atsinaujinančios energijos 
veiksmų planus, ir pritaria Komisijos 
komunikatui, kuriame įsipareigojama iš 
esmės padidinti lėšas moksliniams 
energijos tyrimams siekiant vystyti tausios 
energijos ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 15
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad vykstanti klimato kaita 
daro esminį poveikį ekonomikos 
vystymuisi, ir kad ji gali kelti rimtų 
ekonominės ir socialinės veiklos sutrikimų 
grėsmę; mano, kad ekonominėms 
prisitaikymo prie klimato kaitos 
priemonėms, įskaitant perėjimą prie 
tausesnės pramoninės gamybos, 

5. pripažįsta, kad vykstanti klimato kaita 
daro esminį poveikį ekonomikos 
vystymuisi, ir kad ji gali kelti rimtų 
ekonominės ir socialinės veiklos sutrikimų 
grėsmę; mano, kad ekonominėms 
prisitaikymo prie klimato kaitos 
priemonėms, įskaitant perėjimą prie 
tausesnės pramoninės gamybos, 
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įgyvendinti reikia užtektinai lėšų, kurias 
būtų galima panaudoti prisitaikymo ir 
sušvelninimo priemonėms, ir kad taikant 
šias priemones neturi būti apsiribojama 
vien tik dujų išmetimo leidimų prekybos 
sistemos įplaukomis, bet reikia papildomų 
pažangaus finansavimo lėšų tiek iš 
privačių, tiek iš valstybinių šaltinių; 

įgyvendinti reikia užtektinai lėšų, kurias 
būtų galima panaudoti prisitaikymo ir 
sušvelninimo priemonėms, ir kad taikant 
šias priemones neturi būti apsiribojama 
vien tik dujų išmetimo leidimų prekybos 
sistemos įplaukomis, primindama teisės 
aktuose nustatytą įsipareigojimą 
mažiausiai 50 proc. šių įplaukų skirti su 
klimato kaita susijusioms priemonėms, 
įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos 
tiek ES, tiek besivystančiose šalyse, bet 
reikia papildomų pažangaus finansavimo 
lėšų tiek iš privačių, tiek iš valstybinių 
šaltinių; pabrėžia, kad pagal įvairius 
ekonomikos atkūrimo planus teikiamos 
lėšos taip pat turėtų būti naudojamos 
investicijoms, skirtoms prisitaikyti prie 
klimato kaitos, ir bet kuriuo atveju turėtų 
teigiamą poveikį klimatui.

Or. en

Pakeitimas 16
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad 
galiojančiuose teisės aktuose, susijusiuose 
su pramoninėmis licencijomis ir poveikio 
aplinkai vertinimais, būtų atsižvelgiama į 
klimato kaitos poveikį visoms 
planuojamoms infrastruktūroms ir 
pramonės veiklai; pabrėžia, kad kalbant 
apie energetikos infrastruktūrą 
atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį tiek 
individualių infrastruktūros objektų, tiek 
nacionalinių ir Europos energetikos 
sistemų lygmeniu; 

Or. en
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Pakeitimas 17
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad daugelyje sektorių MVĮ 
yra ypač pažeidžiamos klimato kaitos
požiūriu ir dažnai tam yra nepakankamai 
pasiruošusios; ragina Komisiją įvertinti 
MVĮ pasirengimą klimato kaitai, įskaitant 
esamas prieinamas draudimo sistemas, ir 
nustatyti galimas priemones, padėsiančias 
išspręsti šią problemą;

Or. en

Pakeitimas 18
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina valstybes nares ir Europos 
Komisiją garantuoti, kad vykdant visas 
politikas, įskaitant ir susijusias su 
energija ir žemės ūkiu, būtų atsižvelgiama 
į klimato kaitos padarinius; ypač ragina 
valstybes nares taikyti statybų normas 
siekiant užtikrinti, kad vykdant naujas 
statybas ir atnaujinimo darbus būtų 
atsižvelgiama į prisitaikymą prie klimato 
kaitos; 

Or. en
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Pakeitimas 19
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia nacionalinių prisitaikymo 
prie klimato kaitos planų, kuriuose 
remiamasi bendra valstybėms narėms ES 
programa, sudarymo svarbą siekiant 
planuoti ir pranešti apie jų prisitaikymo 
prie klimato kaitos pastangas, įskaitant ir 
tas, kurios yra susijusios su energetikos 
sistemomis ir politika; mano, kad į šiuos 
planus turi būti įtraukti rizikos 
žemėlapiai, susiję su energija ir pramonės 
įrenginiais, dėl kurių esant nepalankioms 
oro sąlygoms gali kilti pavojus aplinkai ar 
visuomenės sveikatai; ragina, kad ši 
informacija būtų prieinama visuomenei ir 
kitoms valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 20
Anni Podimata

Nuomonės projektas
7 dalies b punktas

Nuomonės projektas Pakeitimas

b. bendradarbiaujant su besivystančiomis 
šalimis, siekiant remti jas kovoje su 
klimato kaita, kuri daro poveikį labiausiai 
pažeidžiamiems šių šalių regionams; 

b. bendradarbiaujant su besivystančiomis 
šalimis, siekiant remti jas kovoje su 
klimato kaita, kuri daro poveikį labiausiai 
pažeidžiamiems šių šalių regionams, 
niekada nepažeidžiant kiekvieno regiono 
ypatumų, atsižvelgiant į šių besivystančių 
šalių, su kuriomis organizuojamas 
tarptautinis bendradarbiavimas, socialinę 
ir ekonominę plėtrą;

Or. el
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Pakeitimas 21
Adam Gierek

Nuomonės projektas
7 dalies b a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ba. trečiosios ES kaimyninės šalys, 
kuriose klimato kaitos poveikis yra 
panašus į ES nustatytą poveikį;

Or. pl

Pakeitimas 22
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad moksliniams tyrimams, 
susijusiems su klimato kaita, būtini 
finansiniai ištekliai turi būti didinami, 
pagal Komisijos iniciatyvą kartu su 
valstybėmis narėmis įdiegiant integruotą 
pasaulinę bendrą aplinkos informacijos 
sistemą, siekiant pagerinti duomenų apie 
aplinkos pokyčius prieinamumą; kadangi 
reikia atsižvelgti ir į kitas priemones, pvz., 
žymų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų 
ir programų, susijusių su sušvelninimu ir 
prisitaikymu, finansavimo padidinimą;

8. pabrėžia, kad moksliniams tyrimams, 
susijusiems su klimato kaita, būtini 
finansiniai ištekliai turi būti didinami. Ypač 
atsižvelgiant į mokslinį neapibrėžtumą, 
susijusį su tuo, kada problema kils, ir jos 
mastu, taip pat su konkrečiomis 
geografiniais regionais ir gamybos 
sektoriais, kuriems turės įtakos klimato 
kaita Europoje, reikia numatyti 
finansavimą klimato tyrimams, kurie būtų 
efektyviau vykdomi Europos lygmeniu ir 
kurie suteiktų tvirtą pagrindą rengti 
prisitaikymo prie klimato kaitos politiką. 
Taip pat reikia padidinti finansavimą
Komisijos iniciatyvai kartu su valstybėmis 
narėmis įdiegiant integruotą pasaulinę 
bendrą aplinkos informacijos sistemą, 
siekiant pagerinti duomenų apie aplinkos 
pokyčius prieinamumą; kadangi reikia 
atsižvelgti ir į kitas priemones, pvz., žymų 
mokslinių tyrimų ir plėtros projektų ir 
programų, susijusių su sušvelninimu ir 
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prisitaikymu, finansavimo padidinimą;

Or. el

Pakeitimas 23
Anni Podimata

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. džiaugėsi dėl neseniai paskelbto 
Komisijos pranešimo, susijusio su mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančiomis 
technologijomis, kūrimu (SET planas), 
aiškiai pabrėžiant rinkos varomosios jėgos 
nepakankamumą ir faktą, kad inovacinių 
technologinių patobulinimų, reikalingų 
norint pasiekti ES energijos ir klimato 
politikos tikslus, taikymu tikimasi 
neatidėliotino valstybinių investuotojų ir 
privataus sektoriaus bendradarbiavimo; 
taip pat pabrėžia, kad ES veiksmų plane, 
skirtame investicijoms į šias technologijas, 
pirmenybė skiriama atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių technologijoms, ir 
užtikrinamas visų rinkos suinteresuotų 
šalių, ypač MVĮ, dalyvavimas energijos 
efektyvumo programose;

Or. el

Pakeitimas 24
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia per palydovus teikiamų 
paslaugų svarbą stichinių nelaimių 
atvejais vykdant gelbėjimo veiklą; šiuo 
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atžvilgiu džiaugiasi greita GMES sistemos 
teikiama pagalba civilinėms saugos 
institucijoms po siaubingo žemės 
drebėjimo Haityje; ragina visus susijusius 
subjektus kaip galima greičiau padėti 
GMES veikti visu pajėgumu;

Or. en

Pakeitimas 25
Adam Gierek

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. šiuo atžvilgiu pabrėžia didelę vietos 
lygmens iniciatyvų svarbą, siekiant 
aktyviai kovoti su klimato kaita, ir pažymi, 
kad itin svarbūs yra keitimasis informacija 
apie gerąją patirtį ir tinkamos informacinės 
kampanijos, koordinuojamos su 
platesnėmis iniciatyvomis, kurių imasi 
nacionalinės valdžios institucijos ir ES.

9. šiuo atžvilgiu pabrėžia didelę vietos 
lygmens iniciatyvų, tokių kaip miškų 
želdinimas, svarbą, siekiant aktyviai kovoti 
su klimato kaita, ir pažymi, kad itin 
svarbūs yra keitimasis informacija apie 
gerąją patirtį ir tinkamos informacinės 
kampanijos, kuriomis informuojama apie 
tai, kaip pakrančių ir kalnų vietovėse, 
salose ir žemumose prisitaikoma prie 
klimato kaitos, koordinuojamos su 
platesnėmis iniciatyvomis, kurių imasi 
nacionalinės valdžios institucijos ir ES.

Or. pl

Pakeitimas 26
Anni Podimata

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. šiuo atžvilgiu pabrėžia didelę vietos 
lygmens iniciatyvų svarbą, siekiant 
aktyviai kovoti su klimato kaita, ir pažymi, 
kad itin svarbūs yra keitimasis informacija 

9. šiuo atžvilgiu pabrėžia didelę vietos 
lygmens iniciatyvų svarbą, siekiant 
aktyviai kovoti su klimato kaita, ir pažymi, 
kad itin svarbūs yra keitimasis informacija 
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apie gerąją patirtį ir tinkamos informacinės 
kampanijos, koordinuojamos su 
platesnėmis iniciatyvomis, kurių imasi 
nacionalinės valdžios institucijos ir ES.

apie gerąją patirtį ir tinkamos informacinės 
kampanijos, koordinuojamos su 
platesnėmis iniciatyvomis, kurių imasi 
nacionalinės valdžios institucijos ir ES. 
Taip pat pažymi, kad atokiems regionams
gali tekti labai svarbus vaidmuo vykdant 
decentralizuotą energijos gamybą, dėl 
kurios padidėja energijos vartojimo 
efektyvumas, nes sumažinami tinklo 
nuostoliai ir geriau valdoma paklausa.

Or. el

Pakeitimas 27
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. šiuo atžvilgiu pabrėžia didelę vietos 
lygmens iniciatyvų svarbą, siekiant 
aktyviai kovoti su klimato kaita, ir pažymi, 
kad itin svarbūs yra keitimasis informacija 
apie gerąją patirtį ir tinkamos informacinės 
kampanijos, koordinuojamos su 
platesnėmis iniciatyvomis, kurių imasi 
nacionalinės valdžios institucijos ir ES.

9. šiuo atžvilgiu pabrėžia didelę vietos 
lygmens iniciatyvų svarbą, siekiant 
aktyviai kovoti su klimato kaita, ir pažymi, 
kad itin svarbūs yra keitimasis informacija 
apie gerąją patirtį ir tinkamos informacinės 
kampanijos, koordinuojamos su 
platesnėmis iniciatyvomis, kurių imasi 
nacionalinės valdžios institucijos ir ES 
siekiant kuo veiksmingesnio Bendrijos 
teisės aktų, strategijų ir programų 
įgyvendinimo šioje srityje;.

Or. ro

Pakeitimas 28
Romana Jordan Cizelj

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. mano, kad siekiant patobulinti 
atitinkamas pagrindines žinias, susijusias 
su prisitaikymu prie klimato kaitos ir 
siekiant patobulinti prisitaikymo prie 
klimato kaitos technologijas visapusiškai 
išnaudojamos visos esamos ES 
iniciatyvos, pavyzdžiui Žinių ir inovacijos 
bendrijų (ŽIB) dėl klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie klimato 
kaitos, dirbančių drauge su Europos 
inovacijų ir technologijų institutu 
(angl. EIT), sukūrimas.

Or. en

Pakeitimas 29
Anni Podimata

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad, norint sėkmingai 
įgyvendinti Europos prisitaikymo veiksmų 
programą, bus itin svarbu įtraukti ją į 
pasaulinio masto darnų ir plataus užmojo 
susitarimą, kuriame būtų numatyti 
privalomi tikslai, susiję su kovos su 
klimato kaita priemonėmis, taip pat bus 
itin svarbu, kad siekiant šio tikslo ES 
imtųsi lyderio vaidmens. 

Or. el


