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Pakeitimas 1
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. laikosi požiūrio, kad klimato kaita yra 
didžiausias mūsų laikų iššūkis. Dabar 
aišku, kad ji turi įtakos aplinkai, žmonių 
sveikatai ir erdvių planavimui; dėl klimato 
kaitos visoms šalims sunkiau daryti 
pažangą tvaraus vystymosi srityje;

1. laikosi požiūrio, kad klimato kaita yra 
didžiausias mūsų laikų iššūkis. Dabar 
aišku, kad ji turi įtakos aplinkai, žmonių 
sveikatai ir erdvių planavimui; dėl klimato 
kaitos kai kurioms šalims sunkiau daryti 
pažangą tvaraus vystymosi srityje;

Or. de

Pakeitimas 2
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina Komisijos baltąją 
knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. 
Europos veiksmų programos kūrimas.“ ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad itin svarbus 
klimato kaitos teritorinis aspektas, dėl 
kurio Europos Sąjunga turi koordinuoti 
ne tik įvairias Bendrijos sritis, bet ir 
skirtingus veikėjus Europos, nacionaliniu, 
regioniu ir vietos lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi požiūrio, kad įvairiuose 
sektoriuose ir Europos regionuose klimato 
kaitos įtaka nevienoda, ji ypač didelė 
kalnuotose ir pakrančių vietovėse, 
Viduržemio jūros ir Arkties regionuose. 
Pasaulio temperatūros kilimo daromas 
poveikis bus greičiau jaučiamas tuose 
regionuose, kurie yra labiau priklausomi 
nuo gamtos jėgų, kaip antai ledynų, 
pakrančių ar kalnų vietovėse; jis taip pat 
labiau veiks pažeidžiamas gyventojų 
grupes ir kils pavojus, kad dėl šio poveikio
didės regioniniai skirtumai;

2. laikosi požiūrio, kad įvairiuose 
sektoriuose ir Europos regionuose klimato 
kaitos įtaka nevienoda, kaip nurodyta 
Komisijos tyrime „Regionai 2020“1, 
didžiausias klimato kaitos poveikis 
jaučiamas pietų ir rytų Europos 
regionuose (Ispanijoje, Italijoje, 
Graikijoje, Bulgarijoje, Kipre, Maltoje ir 
Vengrijoje, taip pat didžiojoje Rumunijos 
dalyje ir pietinėse Prancūzijos dalyse),
kuriuose gyvena daugiau nei trečdalis 
visų ES gyventojų (iš viso 170 milijonų 
žmonių); pažymi, kad didžiausią poveikį 
jaučia labiausiai pažeidžiamos 
visuomenės grupės, kad dėl klimato kaitos 
gali padidėti migracija ir kilti pavojus, kad
didės regioniniai skirtumai;

Or. en

Pakeitimas 4
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi požiūrio, kad įvairiuose 
sektoriuose ir Europos regionuose klimato 
kaitos įtaka nevienoda, ji ypač didelė 
kalnuotose ir pakrančių vietovėse, 
Viduržemio jūros ir Arkties regionuose. 
Pasaulio temperatūros kilimo daromas 
poveikis bus greičiau jaučiamas tuose 
regionuose, kurie yra labiau priklausomi 
nuo gamtos jėgų, kaip antai ledynų, 
pakrančių ar kalnų vietovėse; jis taip pat 
labiau veiks pažeidžiamas gyventojų 
grupes ir kils pavojus, kad dėl šio poveikio 

2. laikosi nuomonės, kad tik glaudžiai 
bendradarbiaudama visais valdymo 
lygiais Europos Sąjunga galės įgyvendinti 
nuo 2013 m. taikytiną prisitaikymo 
strategiją, daugiausiai dėmesio skirdama 
salų ir pakrančių regionams;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (2008 m. lapkritis)
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didės regioniniai skirtumai;

Or. en

Pakeitimas 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi požiūrio, kad įvairiuose 
sektoriuose ir Europos regionuose klimato 
kaitos įtaka nevienoda, ji ypač didelė 
kalnuotose ir pakrančių vietovėse, 
Viduržemio jūros ir Arkties regionuose. 
Pasaulio temperatūros kilimo daromas 
poveikis bus greičiau jaučiamas tuose 
regionuose, kurie yra labiau priklausomi 
nuo gamtos jėgų, kaip antai ledynų, 
pakrančių ar kalnų vietovėse; jis taip pat 
labiau veiks pažeidžiamas gyventojų 
grupes ir kils pavojus, kad dėl šio poveikio 
didės regioniniai skirtumai;

2. laikosi požiūrio, kad įvairiuose 
sektoriuose ir Europos regionuose klimato 
kaitos įtaka nevienoda, ji ypač didelė 
kalnuotose ir pakrančių vietovėse, 
Viduržemio jūros ir Arkties regionuose. 
Pasaulio temperatūros kilimo daromas 
poveikis bus greičiau jaučiamas tuose 
regionuose, kurie yra labiau priklausomi 
nuo gamtos jėgų, kaip antai ledynų, 
pakrančių ar kalnų vietovėse, taip pat tose 
vietovėse, kuriose trūksta vandens; jis taip 
pat labiau veiks pažeidžiamas gyventojų 
grupes ir kils pavojus, kad dėl šio poveikio 
didės regioniniai skirtumai, taip pat ir 
atskirų valstybių narių viduje;

Or. ro

Pakeitimas 6
Bairbre de Brún

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi požiūrio, kad įvairiuose 
sektoriuose ir Europos regionuose klimato 
kaitos įtaka nevienoda, ji ypač didelė 
kalnuotose ir pakrančių vietovėse, 
Viduržemio jūros ir Arkties regionuose. 
Pasaulio temperatūros kilimo daromas 

2. laikosi požiūrio, kad įvairiuose 
sektoriuose ir Europos regionuose klimato 
kaitos įtaka nevienoda, ji ypač didelė 
kalnuotose ir pakrančių vietovėse, 
atokiausiuose regionuose ir Viduržemio 
jūros ir Arkties regionuose. Pasaulio 



PE430.957v01-00 6/23 AM\799090LT.doc

LT

poveikis bus greičiau jaučiamas tuose 
regionuose, kurie yra labiau priklausomi 
nuo gamtos jėgų, kaip antai ledynų, 
pakrančių ar kalnų vietovėse; jis taip pat 
labiau veiks pažeidžiamas gyventojų 
grupes ir kils pavojus, kad dėl šio poveikio 
didės regioniniai skirtumai;

temperatūros kilimo daromas poveikis bus 
greičiau jaučiamas tuose regionuose, kurie 
yra labiau priklausomi nuo gamtos jėgų, 
kaip antai ledynų, pakrančių ar kalnų 
vietovėse; jis taip pat labiau veiks 
pažeidžiamas gyventojų grupes ir kils 
pavojus, kad dėl šio poveikio didės 
regioniniai skirtumai;

Or. en

Pakeitimas 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad dabartiniu 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu tik 3 
proc. (9 milijardus eurų) visos sumos 
valstybės narės skiria finansuoti
priemonėms, susijusioms su veiksmų 
programose numatytu veiksmingu 
energijos naudojimu ir atsinaujinančiąja 
energija, kad naujose valstybėse narėse 
skiriama suma dar mažesnė ir sudaro 2,4 
proc., todėl laikosi nuomonės, kad 
spendimas naujajame atkūrimo plane 
skirti 500 milijonų eurų finansuoti 
veiksmingą energijos naudojimą ir 
atsinaujinančiąją energiją būtų tik 
pirmasis žingsnis teisinga linkme;

Or. en

Pakeitimas 8
Bairbre de Brún

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pripažįsta, kad atsižvelgiant į 
ekstremalius klimato reiškinius, 
numatomą jūros lygio kilimą ir pakitusius 
liūčių periodus naudojant esamą 
infrastruktūrą reikia nustatyti 
prisitaikymo priemones, dėl kurių labai 
padaugėtų išlaidų, tačiau šios išlaidos 
būtų daug mažesnės už tas, kurių 
prireiktų tuo atveju, jei nebūtų imamasi 
jokių veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 9
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad reikia operatyviai spręsti
globalinio atšilimo problemą imantis
veiksmų dar labiau sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijas ir 
Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis taikyti aktyvaus prisitaikymo 
priemones siekiant sumažinti globalinio
atšilimo daromą žalą.

3. pripažįsta, kad reikia operatyviai spręsti
visuotinio atšilimo problemą imantis
teisiškai privalomų priemonių mažiausiai 
30 proc., palyginti su 1990 m. lygiu,
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis parengti regioninius 
prisitaikymo planus ir taikyti aktyvaus 
prisitaikymo priemones, kaip antai plačiai 
taikomas miškų atsodinimo iniciatyvas,
siekiant sumažinti visuotinio atšilimo 
daromą žalą.

Or. en
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Pakeitimas 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad reikia operatyviai spręsti 
globalinio atšilimo problemą imantis 
veiksmų dar labiau sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijas ir 
Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis taikyti aktyvaus prisitaikymo 
priemones siekiant sumažinti globalinio 
atšilimo daromą žalą.

3. pripažįsta, kad reikia operatyviai spręsti 
globalinio atšilimo problemą imantis 
veiksmų dar labiau sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijas ir 
Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, taip pat vykdant 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą taikyti 
aktyvaus prisitaikymo priemones siekiant 
sumažinti globalinio atšilimo daromą žalą;.

Or. ro

Pakeitimas 11
Bairbre de Brún

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad reikia operatyviai spręsti
globalinio atšilimo problemą imantis 
veiksmų dar labiau sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijas ir 
Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis taikyti aktyvaus prisitaikymo 
priemones siekiant sumažinti globalinio
atšilimo daromą žalą.

3. pripažįsta, kad reikia operatyviai spręsti
visuotinio atšilimo problemą nedelsiant
imantis veiksmų dar labiau sumažinti
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį ir Europos, nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis taikyti aktyvaus 
prisitaikymo priemones siekiant sumažinti
visuotinio atšilimo daromą žalą.

Or. en

Pakeitimas 12
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos 
Sąjunga turėtų išlaikyti ir toliau plėtoti
vadovaujantį vaidmenį tarptautinėje kovoje 
prieš globalinį atšilimą, mano, kad delsiant 
tai padaryti padidės neigiamo aplinkos, 
ekonominio ir socialinio poveikio rizika ir 
prireiks didesnių išlaidų;

4. yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos 
Sąjunga turėtų išlaikyti vadovaujantį 
vaidmenį tarptautinėje kovoje prieš 
globalinį atšilimą, mano, kad delsiant tai 
padaryti padidės neigiamo aplinkos, 
ekonominio ir socialinio poveikio rizika ir 
prireiks didesnių išlaidų;

Or. de

Pakeitimas 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. laikosi nuomonės, kad išmintinga 
energetikos politika, kurią taikant 
valstybių teritorijose būtų aktyviai 
remiami atsinaujinančiosios energijos 
šaltiniai, decentralizuotas energijos 
tiekimas ir veiksmingas energijos 
naudojimas, ne tik padėtų kovoti su 
klimato kaitos lemiamais padariniais, bet 
ir suteiktų gyventojams naujų ekonominių 
galimybių ir perspektyvų; todėl ragina 
valstybes nares ir Komisiją padidinti ES 
fondų lėšas ir imtis iniciatyvos peržiūrėti 
visas veiksmų programas siekiant į visų 
tipų investicijas įtraukti klimato kaitos 
poveikio švelninimo ir prisitaikymo 
projektus; ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad energijos taupymo ir 
atsinaujinančiosios energijos technologijų 
priemonės būtų įtraukiamos į visus 
projektus ir kad būtų ribojamos 
investicijos, dėl kurių kyla pavojus 
aplinkai;

Or. en



PE430.957v01-00 10/23 AM\799090LT.doc

LT

Pakeitimas 14
Seán Kelly

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad atokiausių regionų 
strategiškai svarbūs sektoriai, kaip antai 
žemės ūkis, neturėtų būti apkraunami 
nepakeliama našta remiantis prisitaikymo 
prie klimato kaitos veiksmų programa, 
kad nekiltų grėsmė tvarių kaimo 
bendruomenių ateičiai;

Or. en

Pakeitimas 15
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad tik glaudžiai 
bendradarbiaudama visais valdymo lygiais 
Europos Sąjunga galės įgyvendinti nuo 
2013 m. taikytiną prisitaikymo strategiją;

5. pripažįsta, kad vietos ir regionų 
valdžios įstaigos kritiškai vertina 
praktinius su klimatu susijusius veiksmus, 
ir, jei joms būtų suteikta pakankamai 
galių ir lėšų, jos galėtų imtis 
vadovaujančio vaidmens mažinant 
išmetamų dujų kiekį siekiant ambicingų 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo tikslų pasauliniu 
mastu; todėl laikosi nuomonės, kad tik 
glaudžiai bendradarbiaudama visais 
valdymo lygiais Europos Sąjunga galės 
įgyvendinti pasikeitimo strategiją, kurią 
taikant būtų kuriama mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų visuomenė ir rengiami 
teritoriniai klimato planai, kurie taptų 
nepakeičiamu įrankiu siekiant šio tikslo;
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Or. en

Pakeitimas 16
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad tik glaudžiai 
bendradarbiaudama visais valdymo lygiais
Europos Sąjunga galės įgyvendinti nuo 
2013 m. taikytiną prisitaikymo strategiją;

5. laikosi nuomonės, kad tik glaudžiai 
bendradarbiaudama visais valdymo 
lygmenimis Europos Sąjunga (Europos 
institucijos, valstybės narės ir regioninės 
ir vietos valdžios įstaigos) galės 
įgyvendinti nuo 2013 m. taikytiną 
prisitaikymo strategiją;

Or. fr

Pakeitimas 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad tik glaudžiai 
bendradarbiaudama visais valdymo lygiais
Europos Sąjunga galės įgyvendinti nuo 
2013 m. taikytiną prisitaikymo strategiją;

5. laikosi nuomonės, kad tik glaudžiai 
bendradarbiaudama visais valdymo 
lygmenimis ir bendradarbiaudama bei 
nuolat keisdamasi informacija su ES 
kaimyninėmis šalimis Europos Sąjunga 
galės įgyvendinti nuo 2013 m. taikytiną 
prisitaikymo strategiją;

Or. ro

Pakeitimas 18
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad būtina derinti įvairių 
sričių veiksmus tam, kad regioninės ir 
vietos valdžios institucijos galėtų 
visapusiškai dalyvauti planuojant, 
rengiant ir įgyvendinant nacionalines 
kovos su klimato kaita strategijas ir 
planus ir kad strateginis teritorinis 
planavimas būtų vykdomas atsižvelgiant į 
visus su klimato kaita susijusius aspektus;

Or. it

Pakeitimas 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tačiau pripažįsta, kad reikia užtikrinti, 
jog ši prisitaikymo strategija būtų įtraukta į 
visas Europos sąjungos politikos sritis ir su 
jomis suderinta; pabrėžia, kad vietinės ir 
regioninės valdžios įstaigos atlieka 
pagrindinį vaidmenį; taip pat pabrėžia, kad 
būtina laikytis požiūrio „iš apačios į viršų“ 
atsižvelgiant į gamtinės aplinkos Europoje 
skirtumus, visiškai laikantis subsidiarumo 
principo, nes tikima, kad vietinės valdžios 
institucijos geriau pasirengusios priimti jų 
poreikius atitinkančius politinius 
sprendimus;

6. tačiau pripažįsta, kad reikia užtikrinti, 
jog ši prisitaikymo strategija būtų įtraukta į 
visas Europos Sąjungos politikos sritis ir su 
jomis suderinta ypatingą dėmesį skiriant 
ES žemės ūkio, regioninių ir ekologinių 
politikos sričių veiksmų ir priemonių 
koordinavimui; pabrėžia, kad vietinės ir 
regioninės valdžios įstaigos atlieka 
pagrindinį vaidmenį; taip pat pabrėžia, kad 
būtina laikytis požiūrio „iš apačios į viršų“ 
atsižvelgiant į gamtinės aplinkos Europoje 
skirtumus, visiškai laikantis subsidiarumo 
principo, nes tikima, kad vietinės valdžios 
institucijos geriau pasirengusios priimti jų 
poreikius atitinkančius politinius 
sprendimus; 

Or. bg
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Pakeitimas 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tačiau pripažįsta, kad reikia užtikrinti, 
jog ši prisitaikymo strategija būtų įtraukta
į visas Europos sąjungos politikos sritis ir 
su jomis suderinta; pabrėžia, kad vietinės 
ir regioninės valdžios įstaigos atlieka 
pagrindinį vaidmenį; taip pat pabrėžia, kad 
būtina laikytis požiūrio „iš apačios į viršų“ 
atsižvelgiant į gamtinės aplinkos Europoje 
skirtumus, visiškai laikantis subsidiarumo 
principo, nes tikima, kad vietinės valdžios 
institucijos geriau pasirengusios priimti jų 
poreikius atitinkančius politinius 
sprendimus;

6. tačiau pripažįsta, kad reikia užtikrinti, 
jog į šią prisitaikymo strategiją būtų 
įtrauktos ir su ja suderintos visos Europos 
sąjungos politikos sritys; pabrėžia, kad 
vietinės ir regioninės valdžios įstaigos 
atlieka pagrindinį vaidmenį; taip pat 
pabrėžia, kad būtina laikytis požiūrio „iš 
apačios į viršų“ atsižvelgiant į gamtinės 
aplinkos Europoje skirtumus, visiškai 
laikantis subsidiarumo principo, nes 
tikima, kad vietinės valdžios institucijos 
geriau pasirengusios priimti jų poreikius 
atitinkančius politinius sprendimus;

Or. en

Änderungsantrag 21
Alain Cadec

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tačiau pripažįsta, kad reikia užtikrinti, 
jog ši prisitaikymo strategija būtų įtraukta į 
visas Europos sąjungos politikos sritis ir su 
jomis suderinta; pabrėžia, kad vietinės ir 
regioninės valdžios įstaigos atlieka 
pagrindinį vaidmenį; taip pat pabrėžia, kad 
būtina laikytis požiūrio „iš apačios į viršų“ 
atsižvelgiant į gamtinės aplinkos Europoje 
skirtumus, visiškai laikantis subsidiarumo 
principo, nes tikima, kad vietinės valdžios 
institucijos geriau pasirengusios priimti jų 
poreikius atitinkančius politinius 
sprendimus;

6. tačiau pripažįsta, kad reikia užtikrinti, 
jog ši prisitaikymo strategija būtų įtraukta į 
visas Europos Sąjungos politikos sritis ir su 
jomis suderinta; pabrėžia, kad vietinės ir 
regioninės valdžios įstaigos atlieka 
pagrindinį vaidmenį ir kad būtina laikytis 
požiūrio „iš apačios į viršų“ atsižvelgiant į 
gamtinės aplinkos Europoje skirtumus, 
visiškai laikantis subsidiarumo principo, 
nes tikima, kad vietinės valdžios 
institucijos geriau pasirengusios priimti jų 
poreikius atitinkančius politinius 
sprendimus;
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Or. fr

Pakeitimas 22
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tačiau pripažįsta, kad reikia užtikrinti, 
jog ši prisitaikymo strategija būtų įtraukta į 
visas Europos sąjungos politikos sritis ir su 
jomis suderinta; pabrėžia, kad vietinės ir 
regioninės valdžios įstaigos atlieka 
pagrindinį vaidmenį; taip pat pabrėžia, kad 
būtina laikytis požiūrio „iš apačios į viršų“ 
atsižvelgiant į gamtinės aplinkos Europoje 
skirtumus, visiškai laikantis subsidiarumo 
principo, nes tikima, kad vietinės valdžios 
institucijos geriau pasirengusios priimti jų 
poreikius atitinkančius politinius 
sprendimus;

6. tačiau pripažįsta, kad reikia užtikrinti, 
jog ši prisitaikymo strategija būtų įtraukta į 
Europos Sąjungos politikos sritis ir su 
jomis suderinta; pabrėžia, kad vietinės ir 
regioninės valdžios įstaigos atlieka 
pagrindinį vaidmenį; taip pat pabrėžia, kad 
būtina laikytis požiūrio „iš apačios į viršų“ 
atsižvelgiant į gamtinės aplinkos Europoje 
skirtumus, visiškai laikantis subsidiarumo 
principo, nes tikima, kad vietinės valdžios 
institucijos geriau pasirengusios priimti jų 
poreikius atitinkančius politinius 
sprendimus;

Or. de

Pakeitimas 23
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. palankiai vertina Baltojoje knygoje 
išdėstytą pasiūlymą sukurti keitimosi 
informacija sistemą; tikisi, kad ši sistema 
pradės veikti 2011 m. ir kad iki to laiko bus 
parengti modeliai ir prognozavimo 
priemonės; ragina valstybes nares ir 
vietines bei regionines valdžios įstaigas 
pasidalinti praktikos pavyzdžiais, 
susijusiais su visais prisitaikymo prie 
klimato kaitos strategijos aspektais, ypač 
priemonėmis, susijusiomis su veiksmingu 

7. palankiai vertina Baltojoje knygoje 
išdėstytą pasiūlymą sukurti keitimosi 
informacija sistemą; tikisi, kad ši sistema 
pradės veikti 2011 m. ir kad iki to laiko bus 
parengti modeliai ir prognozavimo 
priemonės; ragina valstybes nares ir 
vietines bei regionines valdžios įstaigas 
pasidalinti praktikos pavyzdžiais, 
susijusiais su visais prisitaikymo prie 
klimato kaitos strategijos aspektais, ypač 
priemonėmis, susijusiomis su veiksmingu 



AM\799090LT.doc 15/23 PE430.957v01-00

LT

energijos panaudojimu, atliekų tvarkymu ir 
nedidelį teršalų kiekį išmetančio transporto 
infrastruktūra;

energijos panaudojimu, atliekų tvarkymu ir 
nedidelį teršalų kiekį išmetančio transporto 
infrastruktūra, ypač geležinkeliais;

Or. en

Pakeitimas 24
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7 bis. mano, kad reikėtų įsteigti ir 
finansuoti klimato kaitos kontrolės įstaigą 
siekiant pagerinti regioninių ir vietos 
valdžios įstaigų žinias apie klimato kaitos 
technologijas ir palengvinti keitimąsi 
geriausia praktika vietos lygmeniu;

Or. it

Änderungsantrag 25
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnyje 
nurodyti atokiausi regionai dėl savitų 
sąlygų ir padėties subtropinėse klimato 
juostose ypač pažeidžiami dėl klimato 
kaitos poveikio ir todėl Komisija jiems 
turėtų skirti ypatingą dėmesį; ragina 
Komisiją parengti šių regionų poveikio 
vertinimą ir specialų veiksmų planą bei 
remti šių regionų ir kaimyninių trečiųjų 
šalių regioninių ir vietos valdžios 
institucijų keitimąsi informacija ir 
pažangiąja patirtimi;
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Or. fr

Pakeitimas 26
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad siekiant sustabdyti 
investicijas į netausią infrastruktūrą itin 
svarbu vykdyti politiką, pagal kurią į 
valstybės ir privačių investicijų projektus 
ir tam tikrų administracinių aktų 
nuostatas (kaip antai statybos leidimai ir 
vystymosi planai) būtų įtrauktas klimato 
poveikio vertinimas;

Išbraukta.

Or. de

Änderungsantrag 27
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad siekiant sustabdyti 
investicijas į netausią infrastruktūrą itin 
svarbu vykdyti politiką, pagal kurią į 
valstybės ir privačių investicijų projektus ir 
tam tikrų administracinių aktų nuostatas 
(kaip antai statybos leidimai ir vystymosi 
planai) būtų įtrauktas klimato poveikio 
vertinimas;

8. mano, kad siekiant sustabdyti 
investicijas į netausią infrastruktūrą itin 
svarbu vykdyti politiką, pagal kurią į 
valstybės ir privačių investicijų projektus ir 
tam tikrų administracinių aktų nuostatas 
(kaip antai statybos leidimai ir vystymosi 
planai) būtų įtrauktas klimato poveikio 
vertinimas; vertinant ir tvirtinant 
pasiūlymus dėl Europos lėšomis 
finansuotinų projektų, susijusių su 
energijos vartojimo efektyvumu, atliekų 
tvarkymu ir infrastruktūros kūrimu, 
ragina itin atsižvelgti į klimato kaitos 
poveikį;
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Or. bg

Pakeitimas 28
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad siekiant sustabdyti 
investicijas į netausią infrastruktūrą itin 
svarbu vykdyti politiką, pagal kurią į 
valstybės ir privačių investicijų projektus ir 
tam tikrų administracinių aktų nuostatas 
(kaip antai statybos leidimai ir vystymosi 
planai) būtų įtrauktas klimato poveikio 
vertinimas;

8. mano, kad siekiant sustabdyti 
investicijas į netausią infrastruktūrą itin 
svarbu vykdyti politiką, pagal kurią į 
valstybės ir privačių investicijų projektus ir 
tam tikrų administracinių aktų nuostatas 
(kaip antai statybos leidimai ir vystymosi 
planai) būtų įtrauktas klimato poveikio 
vertinimas; todėl reikalauja, kad Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis kuo greičiau 
parengtų gaires siekdama užtikrinti, kad, 
taikant projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV) ir strateginio aplinkos 
vertinimo (SAV) procedūras, direktyvas ir 
įgyvendinant teritorinio planavimo 
politiką, būtų atsižvelgta į klimato kaitos 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 29
Alain Cadec

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad siekiant sustabdyti 
investicijas į netausią infrastruktūrą itin 
svarbu vykdyti politiką, pagal kurią į 
valstybės ir privačių investicijų projektus ir 
tam tikrų administracinių aktų nuostatas 
(kaip antai statybos leidimai ir vystymosi 
planai) būtų įtrauktas klimato poveikio 

8. mano, kad siekiant skatinti investicijas į 
aplinkos požiūriu vertingą infrastruktūrą 
itin svarbu vykdyti politiką, pagal kurią į 
valstybės ir privačių investicijų projektus ir 
tam tikrų administracinių aktų nuostatas 
(kaip antai statybos leidimai ir vystymosi 
planai) ypač regioniniu ir vietos lygmeniu 
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vertinimas; būtų įtrauktas klimato poveikio vertinimas;

Or. fr

Pakeitimas 30
Bairbre de Brún

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad siekiant sustabdyti 
investicijas į netausią infrastruktūrą itin 
svarbu vykdyti politiką, pagal kurią į 
valstybės ir privačių investicijų projektus ir 
tam tikrų administracinių aktų nuostatas 
(kaip antai statybos leidimai ir vystymosi 
planai) būtų įtrauktas klimato poveikio 
vertinimas;

8. mano, kad siekiant sustabdyti ES 
investicijas į netausią infrastruktūrą itin 
svarbu vykdyti politiką, pagal kurią į 
valstybės ir privačių investicijų projektus ir 
tam tikrų administracinių aktų nuostatas 
(kaip antai statybos leidimai ir vystymosi 
planai) būtų įtrauktas klimato poveikio 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 31
Seán Kelly

Nuomonės projektas
8a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pažymi, kad atokiausi regionai, ypač 
pakrančių regionai, gali pateikti didžiulį 
kiekį atsinaujinančios energijos ir taip 
padėti prisitaikyti prie klimato kaitos; 

Or. en
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Pakeitimas 32
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. mano, kad, atsižvelgiant į 
mikroklimatą, tankiai apgyvendintose 
vietovėse ir miestuose reikėtų vengti 
dengti danga naujus žemės plotus;

Or. de

Pakeitimas 33
Seán Kelly

Nuomonės projektas
8b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. primygtinai ragina Komisiją taikyti 
sanglaudos politiką skatinant 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
vystymą, sudaryti sąlygas geresnei 
mokslinių tyrimų ir vystymosi ir 
regioninio vystymosi politikos sąveikai ir 
pašalinti visas administracines kliūtis, kad 
būtų galima pradėti šiuos šaltinius 
naudoti;

Or. en

Pakeitimas 34
Sabine Verheyen, Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. palankiai vertina Komisijos sprendimą 
įsteigti Klimato kaitos poveikio švelninimo 

9. palankiai vertina Komisijos sprendimą 
įsteigti Klimato kaitos poveikio švelninimo 
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ir prisitaikymo prie jos iniciatyvinę grupę 
(angl. Impact and Adaptation Steering 
Group, IASG) ir tikisi, kad vietinės ir 
regioninės valdžios įstaigos bus 
visapusiškai ir aktyviai įtrauktos į jos 
darbą;

ir prisitaikymo prie jos iniciatyvinę grupę 
(angl. Impact and Adaptation Steering 
Group, IASG) ir ragina, kad vietinės ir 
regioninės valdžios įstaigos vadovaujantis 
subsidiarumo principu būtų visapusiškai 
ir aktyviai įtrauktos į šią grupę ir į jos 
darbą;

Or. de

Pakeitimas 35
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad į kovą su klimato kaita 
būtų galima žvelgti kaip į galimybę, kuria 
vertėtų pasinaudoti siekiant sukurti tvaraus 
augimo modelį;

10. primena, kad į kovą su klimato kaita 
būtų galima žvelgti kaip į galimybę, kuria 
vertėtų pasinaudoti siekiant sukurti tvaraus 
augimo modelį ir kad perėjus prie 
ekonomikos be anglies dioksido būtų 
žengtas reikšmingas žingsnis naujų darbo 
vietų kūrimo link;

Or. it

Pakeitimas 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad į kovą su klimato kaita 
būtų galima žvelgti kaip į galimybę, kuria 
vertėtų pasinaudoti siekiant sukurti tvaraus 
augimo modelį;

10. primena, kad į kovą su klimato kaita 
būtų galima žvelgti kaip į galimybę, kuria 
vertėtų pasinaudoti siekiant sukurti tvaraus 
augimo modelį ir kad šį modelį vėliau 
galėtų perimti trečiosios šalys;

Or. ro
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Pakeitimas 37
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad į kovą su klimato kaita 
būtų galima žvelgti kaip į galimybę, kuria 
vertėtų pasinaudoti siekiant sukurti tvaraus
augimo modelį;

10. primena, kad kovojant su klimato kaita
galima sukurti darbo vietų, tad į šią kovą
būtų galima žvelgti kaip į galimybę, kuria 
vertėtų pasinaudoti siekiant sukurti tvaraus
vystymosi modelį;

Or. en

Pakeitimas 38
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad į kovą su klimato kaita 
būtų galima žvelgti kaip į galimybę, kuria 
vertėtų pasinaudoti siekiant sukurti tvaraus 
augimo modelį;

10. primena, kad į klimato kaitos 
švelninimo priemones būtų galima žvelgti 
kaip į galimybę, kuria vertėtų pasinaudoti 
siekiant sukurti tvaraus augimo modelį;

Or. de

Pakeitimas 39
Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij 

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad kitoje 
finansinėje perspektyvoje visuose valdymo 
lygiuose būtų skirta pakankamai lėšų 
veiksmingai prisitaikymo prie klimato 

11. pabrėžia, kad regionai turi prisitaikyti 
prie klimato kaitos padarinių; siūlo 
valstybėms narėms ir regionams 
atitinkamai naudotis struktūriniais 
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kaitos strategijai įgyvendinti. fondais tvarių ir ilgalaikių projektų 
įgyvendinimui finansuoti; atkreipia 
dėmesį į tai, kad ES solidarumo fondas 
skirtas neatidėliotiniems poreikiams ir ES 
solidarumui su nelaimės ištiktais 
regionais finansuoti;

Or. fr

Pakeitimas 40
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad kitoje 
finansinėje perspektyvoje visuose valdymo 
lygiuose būtų skirta pakankamai lėšų 
veiksmingai prisitaikymo prie klimato
kaitos strategijai įgyvendinti.

11. pabrėžia, kad sanglaudos politika ir 
regioninis solidarumas bei vystymasis 
turėtų būti plėtojami atsižvelgiant į 
priemones, skirtas kovoti su klimato kaita 
ir prie jos prisitaikyti, įskaitant BŽŪP 
agrarinės aplinkosaugos priemones;

Or. en

Pakeitimas 41
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad kitoje 
finansinėje perspektyvoje visuose valdymo 
lygiuose būtų skirta pakankamai lėšų 
veiksmingai prisitaikymo prie klimato 
kaitos strategijai įgyvendinti.

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad kitoje 
finansinėje perspektyvoje visuose valdymo 
lygiuose būtų skirta pakankamai lėšų 
veiksmingai prisitaikymo prie klimato 
kaitos strategijai įgyvendinti, iki 2013 m., 
kur būtina, peržiūrėti veiksmų programas 
ir patvirtinti prisitaikymo strategiją nuo 
2013m.; ragina Komisiją visų pirma 
parengti gaires, kuriose būtų 
apibendrintos veiksmų programų 
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peržiūros priemonės siekiant šias 
programas padaryti palankias klimato 
atžvilgiu, ir į kurias būtų įtraukti valstybių 
narių geriausios praktikos pavyzdžiai;

Or. en

Pakeitimas 42
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad kitoje 
finansinėje perspektyvoje visuose valdymo 
lygiuose būtų skirta pakankamai lėšų 
veiksmingai prisitaikymo prie klimato 
kaitos strategijai įgyvendinti.

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad kitoje 
finansinėje perspektyvoje specialiame ES 
daugiametės finansinės programos 
skyriuje visuose valdymo lygmenyse būtų 
skirta pakankamai lėšų veiksmingai 
prisitaikymo prie klimato kaitos strategijai 
įgyvendinti.

Or. ro

Pakeitimas 43
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad klimato ir pasaulio 
apsaugos siekius reikėtų įtraukti į ES 
sanglaudos politikos konvergencijos ir 
augimo tikslus, tačiau nereikėtų keisti 
įprastinių struktūrinės politikos 
uždavinių.

Or. de


