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Pakeitimas 1
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia
didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei;

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą, 
skatinančią jų tvarų naudojimą, siekiant 
didinti darbo vietų kūrimą, ir 
užtikrinančią reikalingą ekonomikos 
plėtrą, neigiamai nepaveikiant dabartinių 
ir būsimų kartų galimybių ir gyvenimo 
kokybės;

Or. pt

Pakeitimas 2
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei;

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei; pažymi, kad į 
visas strategijas privalu įtraukti visus 
gausius Europos išteklius, įskaitant 
žaliavas, pvz., kurą, mineralus ir metalus, 
taip pat išteklius, pvz., maistą, dirvožemį, 
vandenį, orą ir natūralią gamtinę aplinką;

Or. en

Pakeitimas 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei;

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką tvariai teritorijų plėtrai 
ir dabartinių ir būsimų kartų gyvenimo 
kokybei bei didėjančius šių kartų 
poreikius, kuriuos lemia demografiniai 
pokyčiai; pabrėžia, kad siekiant geriau 
išnaudoti dideles ekologiškų darbo vietų 
teikiamas galimybes, kurios turės 
teigiamą poveikį užimtumui vietos ir 
regionų lygmenimis, svarbu nukreipti 
investicijas į tvarų vystymąsi ypač daug 
dėmesio skiriant tausaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 4
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei;

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei, suteikiant 
garantijas didesniam solidarumui tarp 
kartų;

Or. pt

Pakeitimas 5
Juozas Imbrasas
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei;

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei; mano, kad 
sanglaudos politika ir nauja bei stipri 
BŽŪP padės išlaisvinti kaimo regionų 
ekonominį potencialą ir kurti saugias 
darbo vietas, o tai užtikrins tvarų šių 
regionų vystymąsi;

Or. lt

Pakeitimas 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei;

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
didžiulę jos įtaką siekiant tvaraus, 
pažangaus ir integracinio augimo 
Europoje ir siekiant gerinti dabartinių ir 
būsimų kartų aplinkos gyvenimo kokybę;

Or. fr

Pakeitimas 7
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 

1. palankiai vertina tausaus išteklių 
naudojimo pavyzdinę iniciatyvą ir pabrėžia 
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didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei;

didžiulę jos įtaką dabartinių ir būsimų 
kartų gyvenimo kokybei; pabrėžia, kad 
patobulinus tausų šaltinių naudojimą 
padidės energetinis saugumas, transporto 
veikla ir Europos įmonių 
konkurencingumas taps ekonomiškesni;

Or. nl

Pakeitimas 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia būtinybę nukreipti 
investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumą, atsinaujinančiąją energiją, 
pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir 
švarų transportą, taip pat į regionų 
atsinaujinančiosios energijos 
infrastruktūrą, ypač palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; ragina 
valstybes nares dabartiniu programavimo 
laikotarpiu padidinti struktūrinių fondų 
indėlį į tvarų augimą ir prašo Komisijos 
greitai ir vengiant biurokratijos įvertinti 
pakeistas veiklos programas;

Or. en

Pakeitimas 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina įgyvendinant bendrai 
finansuojamus tarpvalstybinius 
energetikos infrastruktūros projektus 
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užtikrinti didesnę sanglaudos politikos ir 
kaimynystės politikos sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad išsaugant regionų 
ekosistemas galima kurti tvarias darbo 
vietas ir užtikrinti socialinę ir ekonominę 
plėtrą, todėl ragina daugiau investuoti į 
gamtos turtus, nes jie yra regionų 
ekonomikos vystymosi šaltinis; ragina 
regionus ir valstybes nares pasinaudoti 
galimybe perorientuoti veiklos programas 
į gamtinio pavojaus prevenciją ir 
ekologišką infrastruktūrą, pvz., į 
ekologinius koridorius, pakrantės zonas, 
miškus ir upes;

Or. en

Pakeitimas 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad ekologinės inovacijos 
gali padėti tausiau naudoti išteklius ir 
visuose ekonomikos sektoriuose kurti 
naujas darbo vietas, todėl joms reikia 
teikti paramą struktūrinių fondų lėšomis 
remiant vietos ir regionų grupes ir 
ekologiškų technologijų srityje dirbančias 
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MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. primena, kad reikia įtraukti tvarų 
vystymąsi į regioninės plėtros projektų 
sampratą, taip pat į jį atsižvelgti 
įgyvendinant ir vertinant šiuos projektus, 
be to, reikia nustatyti tvaraus vystymosi 
rodiklius, kuriuos galėtų parengti 
nacionalinės ir regionų valdžios 
institucijos; pabrėžia, kad regionuose ir 
miestuose reikėtų rengti daugiau žaliųjų 
viešųjų pirkimų;

Or. en

Pakeitimas 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir didinama jų sąveika; 
pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau 
patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių 
politikos sričių kompromisų ir reikia jų 

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir didinama jų sąveika; 
pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau 
patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių 
politikos sričių kompromisų ir reikia jų 
ieškoti; ragina naudotis Prancūzijoje 
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ieškoti; sukurta priemone NECATER ir įtraukti į 
būsimą sanglaudos politiką klimato 
apsaugos aspektą;

Or. en

Pakeitimas 14
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir didinama jų sąveika; 
pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau 
patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių 
politikos sričių kompromisų ir reikia jų 
ieškoti;

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą ir geresnį žinių skleidimą, 
vietos, regioniniu, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir dalijimasis gerąja 
patirtimi bei didinama jų sąveika; pabrėžia, 
kad regioninėje politikoje jau patvirtintas 
koordinuotas ir integruotas požiūris; 
pažymi, kad esama konkrečių politikos 
sričių kompromisų ir reikia jų ieškoti;

Or. pt

Pakeitimas 15
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir didinama jų sąveika; 
pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau 

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės, didinama jų sąveika, 
veiksmų sinergija ir kuriama bendra 
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patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių 
politikos sričių kompromisų ir reikia jų 
ieškoti;

racionalaus ir tvaraus išteklių vartojimo 
strategija; pabrėžia, kad regioninėje 
politikoje jau patvirtintas koordinuotas ir 
integruotas požiūris; pažymi, kad esama 
konkrečių politikos sričių kompromisų ir 
reikia jų ieškoti;

Or. lt

Pakeitimas 16
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir didinama jų sąveika; 
pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau 
patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių 
politikos sričių kompromisų ir reikia jų 
ieškoti;

2. pažymi, kad nepaisant ES ir 
nacionalinių, regioninių bei vietos 
valdžios institucijų pastangų, vis dar yra 
rimtų sutrikimų dalijantis naudojamais 
ištekliais; todėl pabrėžia, kad norint, kad 
Europa tausiai naudotų išteklius, siekiant 
užtikrinti tausų jų naudojimą, regioniniu, 
nacionaliniu ir ES lygmenimis turėtų būti 
geriau koordinuojama įvairių sričių politika 
ir įvairios priemonės ir didinama jų 
sąveika; pabrėžia, kad regioninėje 
politikoje jau patvirtintas koordinuotas ir 
integruotas požiūris; pažymi, kad esama 
konkrečių politikos sričių kompromisų ir 
reikia jų ieškoti;

Or. es

Pakeitimas 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
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naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir didinama jų sąveika; 
pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau 
patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių 
politikos sričių kompromisų ir reikia jų
ieškoti;

naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir didinama jų sąveika; 
pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau 
patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių 
politikos sričių kompromisų ir reikia juos 
skatinti;

Or. fr

Pakeitimas 18
Seán Kelly

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir didinama jų sąveika; 
pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau 
patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių 
politikos sričių kompromisų ir reikia jų 
ieškoti;

2. pabrėžia, kad norint, kad Europa tausiai 
naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų 
jų naudojimą, regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir 
įvairios priemonės ir didinama jų sąveika; 
pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau 
patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių 
politikos sričių kompromisų ir reikia jų 
ieškoti vadovaujantis aiškiomis ir 
įrodymais pagrįstomis politinėmis 
rekomendacijomis;

Or. en

Pakeitimas 19
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, ypač atokiems ir 
atokiausiems regionams, kad yra 
naudinga geresnė struktūrinių fondų ir 
Europos Sąjungos išorės 
bendradarbiavimo finansinių priemonių 
sąveika; ragina konkretizuoti Europos 
Sąjungos platesnės kaimynystės planą 
atokiausiems regionams;

Or. fr

Pakeitimas 20
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, centralizuotą
administravimo sistemą ir tvaraus 
vystymosi ES prioritetų įtraukimą;

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, 
decentralizuoto administravimo sistemą ir 
tvaraus vystymosi ES prioritetų įtraukimą; 
ragina persvarstyti dabartines programas 
ir praktiką siekiant užtikrinti, kad 
įgyvendinant regioninę politiką 
tausiausias išteklių vartojimas būtų 
svarbiausias aspektas;

Or. en

Pakeitimas 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, centralizuotą
administravimo sistemą ir tvaraus 
vystymosi ES prioritetų įtraukimą;

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, 
decentralizuoto administravimo sistemą ir 
tvaraus vystymosi ES prioritetų įtraukimą, 
taip pat į vertingą partnerių dalyvavimą 
pagal partnerystės principą, o norint tai 
užtikrinti reikia tinkamai finansuoti 
techninę paramą, ugdyti partnerių 
gebėjimus ir supaprastinti procedūras;

Or. en

Pakeitimas 22
Riikka Manner

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, centralizuotą 
administravimo sistemą ir tvaraus 
vystymosi ES prioritetų įtraukimą;

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, centralizuotą 
administravimo sistemą ir tvaraus 
vystymosi ES prioritetų įtraukimą; mano, 
kad reikia atsižvelgti į šiuos prioritetus 
ateityje kuriant teisės aktus, susijusius su 
regionine politika, būtent pabrėžiant 
projektus, kurie skatina tausiai naudoti 
išteklius;

Or. fi

Pakeitimas 23
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, centralizuotą
administravimo sistemą ir tvaraus 
vystymosi ES prioritetų įtraukimą;

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, 
decentralizuoto administravimo sistemą ir 
tvaraus vystymosi ES prioritetų įtraukimą;
pabrėžia, kad Europos Sąjungos politinės 
priemonės ir strategijos, kuriomis jau 
pradėta spręsti veiksmingo išteklių 
naudojimo klausimai, turėtų tapti 
pavyzdžiu priimant ir įgyvendinant kitas 
strategijas, susijusias su kitais gamtos 
išteklių valdymo klausimais;

Or. lt

Pakeitimas 24
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, centralizuotą
administravimo sistemą ir tvaraus 
vystymosi ES prioritetų įtraukimą;

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, 
decentralizuoto administravimo sistemą ir 
tvaraus vystymosi ES prioritetų įtraukimą;
taip pat pabrėžia, kad būtina tinkama 
infrastruktūra vystyti ir skleisti žemės ūkio 
žinias ir inovacijų sistemas, įskaitant 
mokymo ir švietimo galimybes, ūkių 
konsultacijų paslaugas ir keitimąsi 
geriausiais praktikos pavyzdžiais, siekiant 
modernizuoti žemės ūkį, padėti 
inovatyviems ūkininkams perduoti jų 
patirtį ir pagerinti naudos grandines 
kaimo vietovėse; mano, kad šios 
programos turi būti prieinamos visose 
valstybėse narėse;
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Or. lt

Pakeitimas 25
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia labai didelę regioninės 
politikos svarbą remiant iniciatyvas, kurių 
tikslas – tausus išteklių naudojimas,
atsižvelgiant į ilgalaikės plėtros 
programas, centralizuotą administravimo
sistemą ir tvaraus vystymosi ES prioritetų 
įtraukimą;

3. pabrėžia labai didelę svarbą, kuri gali 
tekti regioninei politikai, remiant 
iniciatyvas, kurių tikslas – tausus išteklių 
naudojimas; šioje srityje regioninė politika 
gali plėtoti tokį potencialą dėl tokių savo 
specifinių savybių kaip būti grindžiamai 
ilgalaikės plėtros programomis ir
decentralizuota administravimo sistema;
taip pat dėl įvairių ES prioritetų įtraukimo 
į regioninę politiką, ji tampa ypač tinkama 
siekiant efektyviau naudoti išteklius;

Or. es

Pakeitimas 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, atsižvelgiant į 
ilgalaikės plėtros programas, centralizuotą 
administravimo sistemą ir tvaraus 
vystymosi ES prioritetų įtraukimą

3. pabrėžia labai didelę regioninės politikos 
svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas –
tausus išteklių naudojimas, ypač pastatų 
energinis naudingumas, investicijos į 
tyrimus, inovacijas ir tvarią plėtrą,
atsižvelgiant į ilgalaikės plėtros programas, 
centralizuotą administravimo sistemą ir 
tvaraus vystymosi ES prioritetų įtraukimą;

Or. fr
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Pakeitimas 27
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena dabartines diskusijas dėl 
būsimos sanglaudos politikos, kurios 
turėtų būti orientuotos į rezultatus, ir 
prašo įtraukti tausų išteklių naudojimą į 
svarbiausių siektinų tikslų sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 28
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių atsakomybę skatinti visas 
iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti 
išteklių naudojimo efektyvumą pasaulio 
mastu;

Or. lt

Pakeitimas 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena bendrų tausaus išteklių 
naudojimo strategijų rengimo kelių 
regionų ir valstybių narių lygmenimis 
svarbą; šiuo tikslu pabrėžia Europos 
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teritorinio bendradarbiavimo svarbą 
siekiant įgyvendinti koordinuotas 
strategijas, taip pat investavimo į geresnę 
tarpvalstybinę energetinę ir aplinkosaugos 
infrastruktūrą svarbą; be to, ragina 
parengti makroregionines strategijas, 
sutelktas į aplinkos apsaugą, energijos 
tiekimą ir energetinį nepriklausomumą;

Or. fr

Pakeitimas 30
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė;

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, o regioninės ir 
vietos valdžios institucijos, taip pat 
pilietinės visuomenės organizacijos, 
piliečiai ir kiti partneriai turėtų tiesiogiai 
įsitraukti į susijusių priemonių planavimą ir 
įgyvendinimą; tuomet atsakomybė dėl 
tausaus išteklių naudojimo tikslų visais 
lygmenimis būtų didesnė;

Or. en

Pakeitimas 31
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
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regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės 
ir vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė;

regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų plėtros 
galimybių skatinimą ir pagrindinių 
trūkumų bei vystymosi lygių skirtumų 
mažinimą, ir regioninės ir vietos valdžios 
institucijos bei partneriai turėtų tiesiogiai 
įsitraukti į susijusių priemonių planavimą  
ir įgyvendinimą remiantis partnerystės 
principu; tuomet atsakomybė dėl tausaus 
išteklių naudojimo tikslų visais lygmenimis 
būtų didesnė;

Or. pt

Pakeitimas 32
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė;

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė; rekomenduoja nustatyti ir 
skatinti gerosios patirties pavyzdžius 
vietos ir regiono valdžios institucijose;

Or. ro

Pakeitimas 33
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė;

4. pabrėžia, kad siekiant tausaus išteklių 
naudojimo regioniniu ir vietos lygmenimis 
reikėtų atsižvelgti ir į Europos regionų 
ypatybes, ir regioninės ir vietos valdžios 
institucijos bei partneriai, piliečiai ir 
verslininkai turėtų tiesiogiai įsitraukti į 
susijusių priemonių planavimą ir 
įgyvendinimą; tuomet atsakomybė dėl 
tausaus išteklių naudojimo tikslų visais 
lygmenimis būtų didesnė;

Or. de

Pakeitimas 34
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė;

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei privatūs ir 
susiję partneriai turėtų tiesiogiai įsitraukti į 
susijusių priemonių planavimą ir 
įgyvendinimą; tuomet atsakomybė dėl 
tausaus išteklių naudojimo tikslų visais 
lygmenimis būtų didesnė;

Or. fr

Pakeitimas 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė;

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, o regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių, įskaitant būstų energijos 
vartojimo efektyvumo, statybos ir tvaraus 
judumo projektus, planavimą ir 
įgyvendinimą; tuomet atsakomybė dėl 
tausaus išteklių naudojimo tikslų visais 
lygmenimis būtų didesnė;

Or. en

Pakeitimas 36
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė;

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius bei esminį 
regionų ir miestų vaidmenį įgyvendinant 
veiksmingo išteklių naudojimo tikslus; 
pabrėžia, kad regioninės ir vietos valdžios 
institucijos bei partneriai turėtų tiesiogiai 
įsitraukti į susijusių priemonių planavimą ir 
įgyvendinimą; tuomet atsakomybė dėl 
tausaus išteklių naudojimo tikslų visais 
lygmenimis būtų didesnė;

Or. lt
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Pakeitimas 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė;

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei pilietinės 
visuomenės atstovai turėtų būti susiję su
susijusių priemonių planavimu ir 
įgyvendinimu; tuomet atsakomybė dėl 
tausaus išteklių naudojimo tikslų visais 
lygmenimis būtų didesnė ir tikslai būtų 
geriau taikomi;

Or. fr

Pakeitimas 38
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes 
ir skirtingus vystymosi lygius, ir
regioninės ir vietos valdžios institucijos bei 
partneriai turėtų tiesiogiai įsitraukti į 
susijusių priemonių planavimą ir 
įgyvendinimą; tuomet atsakomybė dėl 
tausaus išteklių naudojimo tikslų visais 
lygmenimis būtų didesnė;

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turi būti sprendžiamas tiek 
regioniniu, tiek vietos lygmenimis, todėl 
pakartoja, kad regioninės ir vietos valdžios 
institucijos bei partneriai turėtų tiesiogiai 
įsitraukti į susijusių priemonių bei 
programų pirminį planavimą ir vėlesnį 
įgyvendinimą; šitaip veikiant atsakomybė 
dėl tausaus išteklių naudojimo tikslų visais 
lygmenimis būtų didesnė;

Or. es
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Pakeitimas 39
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė;

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, o regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 
didesnė; pabrėžia, kad vietos ir regionų 
valdžios institucijos turi suderinti tausaus 
išteklių naudojimo priemones su 
strategija „Europa 2020“ ir įtraukti jas į 
platesnio masto teritorinius paktus, 
kuriems priskiriami visi geriausi 
pavyzdžiai;

Or. en

Pakeitimas 40
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei partneriai 
turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių
priemonių planavimą ir įgyvendinimą; 
tuomet atsakomybė dėl tausaus išteklių 
naudojimo tikslų visais lygmenimis būtų 

4. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo 
klausimas turėtų būti sprendžiamas 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
atsižvelgiant į Europos regionų ypatybes ir 
skirtingus vystymosi lygius, ir regioninės ir 
vietos valdžios institucijos bei socialiniai, 
ekonominiai ir susiję partneriai turėtų 
tiesiogiai įsitraukti į visus priemonių 
planavimo ir įgyvendinimo etapus; tuomet 
atsakomybė dėl tausaus išteklių naudojimo 
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didesnė; tikslų visais lygmenimis būtų didesnė;

Or. fr

Pakeitimas 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį, kad svarbu, jog 
prieinami ištekliai nebūtų eikvojami, tam 
reikalinga veiksmingesnė išteklių valdymo 
politika, ir pabrėžia būtinybę didinti 
Europos Sąjungos gyventojų 
sąmoningumą bei įsitraukimą;

Or. pl

Pakeitimas 42
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. taip pat pabrėžia, kad svarbu visoje ES 
sukurti konkrečias ir tinkamas paskatas 
privatiems asmenims, pavyzdžiui, pastatų 
ir (ar) žemės savininkams, kad savo 
nuosavybę jie valdytų kuo labiau 
tausodami išteklius;

Or. de

Pakeitimas 43
Vasilica Viorica Dăncilă
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad klimato kaita yra vienas 
iš lemiamų ilgalaikių veiksnių, todėl 
reikia veiksmingai ir suderintai veikti 
regiono, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis; mano, kad tyrimai ir plėtra 
šioje srityje yra būtini siekiant įgyvendinti 
tausaus išteklių naudojimo sistemą;

Or. ro

Pakeitimas 44
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pataria valstybėms narėms 
subnacionaliniu lygmeniu iš anksto 
nustatyti prioritetus, planuoti ir įgyvendinti 
priemones;

5. pataria valstybėms narėms 
subnacionaliniu lygmeniu, įskaitant vietos 
lygmenį, iš anksto nustatyti prioritetus, 
planuoti ir įgyvendinti priemones;

Or. de

Pakeitimas 45
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pataria valstybėms narėms 
subnacionaliniu lygmeniu iš anksto 
nustatyti prioritetus, planuoti ir įgyvendinti 
priemones;

5. pataria valstybėms narėms 
subnacionaliniu lygmeniu iš anksto 
nustatyti prioritetus, planuoti ir įgyvendinti 
priemones; be to, rekomenduoja pradėti 
konsultuotis su piliečiais, kad būtų galima 
sudaryti sąlygas diskutuoti ir keistis 
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informacija, nes visuomenė bus 
svarbiausias šių priemonių įgyvendinimo 
veiksnys ir galutinė naudos, kurią duos 
tausiai išteklius naudojanti Europa, 
gavėja;

Or. en

Pakeitimas 46
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pataria valstybėms narėms raginti 
subnacionalinio lygmens institucijas nuo 
pradžių dalyvauti nustatant prioritetus, 
planuojant priemones ir jas įgyvendinant;

5. pataria valstybėms narėms nuo pradžių 
tiesiogiai įtraukti subnacionalinio lygmens 
institucijas į prioritetų nustatymo, 
priemonių planavimo ir jų įgyvendinimo 
procedūras;

Or. pt

Pakeitimas 47
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į bendrų kriterijų, 
pagal kuriuos būtų galima vertinti 
integruotą vieno sektoriaus priimtų 
priemonių poveikį, svarbą ir mano, kad 
svarbu, kad Komisija prisidėtų nustatant 
šiuos kriterijus;

Or. ro
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Pakeitimas 48
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad ES kasmet 
5,25 mlrd. EUR vertės nepanaudotų 
žaliavų patenka į atliekas; todėl pabrėžia, 
kad, siekiant tausaus išteklių naudojimo, 
labai svarbus atliekų valdymas; ragina 
tokias atliekas labiau naudoti kaip žaliavų 
šaltinį;

Or. de

Pakeitimas 49
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. prašo Komisijos vystyti gerosios 
patirties, susijusios su regiono lėšų 
valdymu, mainus Europos Sąjungoje, nes 
tai atlieka pagrindinį vaidmenį naudojant 
išteklius;

Or. fr

Pakeitimas 50
Alain Cadec

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad sprendimų priėmėjai 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 

6. pabrėžia, kad sprendimų priėmėjai 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
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privalo puikiai suprasti ekonomikos 
augimo atsiejimo nuo išteklių naudojimo
svarbą; ragina visas valstybes nares ir 
regionus imtis tolesnių veiksmų tausaus 
išteklių naudojimo srityje.

privalo puikiai suprasti ekonomikos 
augimo susiejimo su išteklių naudojimu
svarbą; ragina visas valstybes nares ir 
regionus imtis tolesnių veiksmų tausaus 
išteklių naudojimo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad sprendimų priėmėjai 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
privalo puikiai suprasti ekonomikos 
augimo atsiejimo nuo išteklių naudojimo
svarbą; ragina visas valstybes nares ir 
regionus imtis tolesnių veiksmų tausaus 
išteklių naudojimo srityje.

6. pabrėžia, kad sprendimų priėmėjai 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
privalo puikiai suprasti ekonomikos 
augimo atsiejimo nuo išteklių naudojimo
svarbą; ragina visas valstybes nares ir 
regionus imtis tolesnių veiksmų tausaus 
išteklių naudojimo srityje ir finansuoti 
tyrimus ir plėtrą šioje srityje;

Or. ro

Pakeitimas 52
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad sprendimų priėmėjai 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
privalo puikiai suprasti ekonomikos 
augimo atsiejimo nuo išteklių naudojimo
svarbą; ragina visas valstybes nares ir 
regionus imtis tolesnių veiksmų tausaus 
išteklių naudojimo srityje.

6. pabrėžia, kad sprendimų priėmėjai 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
privalo puikiai suprasti ekonomikos 
augimo atsiejimo nuo išteklių naudojimo
svarbą; ragina visas valstybes nares ir 
regionus imtis tolesnių veiksmų tausaus 
išteklių naudojimo srityje; atsižvelgdamas 
į šias aplinkybes pabrėžia, kad tikslus turi 
būti įmanoma įgyvendinti ir jie neturi 
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reikalauti didelių lėšų bei būti susiję su 
ilgalaikiu tikslu ir priemonėmis jam 
pasiekti;

Or. nl

Pakeitimas 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad sanglaudos politikos, jos 
programavimo ciklo ir lėšų paskirstymo 
skaidrumas, taip pat galimybės galimiems 
struktūrinių fondų lėšų gavėjams gauti 
informaciją yra pagrindinės bendrųjų 
sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimo 
sąlygos; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
skiriant lėšas investicijoms į 
infrastruktūrą finansuoti būtų taikoma 
vietos demokratinė kontrolė ir tenkinami 
vartotojų poreikiai;

Or. en

Pakeitimas 54
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad būtinos inovacijos ir 
tyrimai norint įdiegti tvaresnius gamybos 
ir vartojimo įpročius;

Or. nl
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Pakeitimas 55
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia naudą, kurią galima gauti 
geriau keičiantis gerąja patirtimi tarp 
sanglaudos politikos veikėjų;

Or. fr

Pakeitimas 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad ERPF turi ir toliau 
padėti siekti vienas kitą papildančių 
tausaus išteklių naudojimo ir kovos su 
energijos nepritekliumi tikslų;

Or. en

Pakeitimas 57
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad tiek verslininkai, tiek 
vartotojai suvokia, jog reikia siekti, kad 
Europa tausiai naudotų išteklius;

Or. nl
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Pakeitimas 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad miesto vietovėse 
įgyvendinant energetikos infrastruktūros 
ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo projektus būtina skatinti 
naudotis finansų inžinerijos priemone 
JESSICA.

Or. en


