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Pakeitimas 1
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad reikia suderinti
aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir 
teritorijų planavimo politiką ir gerinti 
regionų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu 
lygmeniu, siekiant darnaus vystymosi 
miesto ir priemiesčio zonose, miško 
plotuose ir kaimo vietovėse; teigiamai 
vertina priemones, kuriomis galima
išvengti žemės paskirties keitimo, 
pavyzdžiui, ekologiškų degalų gamybą;

1. pripažįsta, kad klimato kaita, biologinės 
įvairovės nykimas ir pernelyg didelis 
gamtos išteklių naudojimas – tai 
problemos, kurios daro įtaką kiekvienam 
ES piliečiui miesto ir kaimo vietovėse, ir 
kad reikia imtis veiksmų visais valdžios 
lygmenimis siekiant sušvelninti šį poveikį; 
mano, kad reikia užtikrinti sanglaudos 
politikos ir aplinkosaugos, sveikatos 
apsaugos ir teritorijų planavimo politikos 
sričių sąveiką, taip pat gerinti vietos 
valdžios, regionų bendradarbiavimą 
tarpvalstybiniu lygmeniu, siekiant darnaus 
vystymosi miesto ir priemiesčio zonose,
mišku apaugusiose ir kaimo vietovėse; 
mano, kad būtų naudinga įgyvendinti
priemones, kuriomis vengiama žemės 
naudojimo keitimo, visų pirma
atsižvelgiant į ekologiškų degalų gamybą;

Or. en

Pakeitimas 2
Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad reikia suderinti 
aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir 
teritorijų planavimo politiką ir gerinti 
regionų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu 
lygmeniu, siekiant darnaus vystymosi 
miesto ir priemiesčio zonose, miško 

1. mano, kad reikia suderinti 
aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir 
teritorijų planavimo politiką ir gerinti 
regionų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu 
lygmeniu, siekiant darnaus vystymosi 
esant skirtingiems žemės naudojimo 
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plotuose ir kaimo vietovėse; teigiamai 
vertina priemones, kuriomis galima 
išvengti žemės paskirties keitimo, 
pavyzdžiui, ekologiškų degalų gamybą;

būdams, kartu pabrėžia, kad reikia 
mažinti miestų plėtimąsi; mano, kad būtų 
naudinga įgyvendinti priemones, kuriomis 
galima išvengti žemės paskirties keitimo, 
visų pirma atsižvelgiant į monokultūras ir 
ekologiškų degalų gamybą;

Or. en

Pakeitimas 3
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad reikia suderinti 
aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir 
teritorijų planavimo politiką ir gerinti 
regionų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu 
lygmeniu, siekiant darnaus vystymosi 
miesto ir priemiesčio zonose, miško 
plotuose ir kaimo vietovėse; teigiamai 
vertina priemones, kuriomis galima 
išvengti žemės paskirties keitimo, 
pavyzdžiui, ekologiškų degalų gamybą;

1. mano, kad reikia suderinti 
aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir 
teritorijų planavimo politiką ir gerinti 
regionų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu 
lygmeniu, siekiant darnaus vystymosi 
miesto ir priemiesčio zonose, miško 
plotuose ir kaimo vietovėse; mano, kad 
būtina įvertinti priemones, kuriomis 
reguliuojamas žemės paskirties keitimas, 
visų pirma atsižvelgiant į ekologiškų 
degalų gamybą;

Or. it

Pakeitimas 4
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad reikia suderinti 
aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir 
teritorijų planavimo politiką ir gerinti 
regionų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu 
lygmeniu, siekiant darnaus vystymosi 

1. mano, kad reikia suderinti 
aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir 
teritorijų planavimo politiką ir gerinti 
regionų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu 
lygmeniu ir atsižvelgiant į 
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miesto ir priemiesčio zonose, miško 
plotuose ir kaimo vietovėse; teigiamai 
vertina priemones, kuriomis galima 
išvengti žemės paskirties keitimo, 
pavyzdžiui, ekologiškų degalų gamybą;

makroregionines strategijas, siekiant 
darnaus vystymosi miesto ir priemiesčio 
zonose, miško plotuose ir kaimo vietovėse; 
teigiamai vertina priemones, kuriomis 
galima išvengti žemės paskirties keitimo, 
pavyzdžiui, ekologiškų degalų gamybą;

Or. fr

Pakeitimas 5
Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia tvaraus žemės valdymo ir 
gamtos išteklių naudojimo galimybes 
kuriant ekologiškas darbo vietas ir 
teigiamą poveikį vietos ekonomikai bei 
darbo rinkai, visų pirma kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 6
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinių, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti 
viešąjį ir privatųjį sektorių geriau 
įgyvendinti acquis communautaire atliekų 
valdymo srityje; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais ir 
mokslininkais svarbą siekiant greitai 
sužinoti apie naujas technologijas atliekų 
perdirbimo srityje;

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinės, vietos, regioninės valdžios 
institucijų ir vietos bendruomenių grupių 
bendradarbiavimą ir skatinti sudaryti 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę
siekiant geriau įgyvendinti ES teisės aktus
atliekų tvarkymo srityje; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais ir 
pramonės atstovais svarbą siekiant greitai 
kurti naujas technologijas, kad būtų 
didinamas atliekų perdirbimas ir tausus 
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išteklių naudojimas, taip pat gerinamas 
planavimas siekiant sumažinti mineralų ir 
agregatų gavybos poveikį;

Or. en

Pakeitimas 7
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinių, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti 
viešąjį ir privatųjį sektorių geriau 
įgyvendinti acquis communautaire atliekų 
valdymo srityje; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais ir 
mokslininkais svarbą siekiant greitai 
sužinoti apie naujas technologijas atliekų 
perdirbimo srityje;

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinės, vietos ir regioninės valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti 
sudaryti viešojo ir privačiojo sektorių
partnerystę siekiant geriau įgyvendinti ES 
acquis communautaire atliekų tvarkymo
srityje; ragina valstybes nares stiprinti 
regioninės ir vietos valdžios institucijų 
vaidmenį programų valdymo ir 
įgyvendinimo srityje; rekomenduoja 
patvirtinti vietos plėtros metodiką, 
grindžiamą vietos partneryste, visų pirma 
įgyvendinant su miesto, kaimo ir 
tarpvalstybiniais klausimais susijusius 
projektus; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais ir 
mokslininkais svarbą siekiant greitai kurti
naujas technologijas atliekų perdirbimo 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 8
Vincenzo Iovine

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinių, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti 
viešąjį ir privatųjį sektorių geriau 
įgyvendinti acquis communautaire atliekų 
valdymo srityje; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais ir 
mokslininkais svarbą siekiant greitai 
sužinoti apie naujas technologijas atliekų 
perdirbimo srityje;

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinės, vietos ir regioninės valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti
sudaryti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę siekiant geriau įgyvendinti ES 
acquis communautaire atliekų tvarkymo
srityje; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais ir 
mokslininkais svarbą siekiant greitai kurti
naujas technologijas atliekų perdirbimo 
srityje ir alternatyvias sistemas, kuriomis 
galima šalinti atliekas visiškai laikantis 
aplinkos apsaugos reikalavimų ir 
pagrindų direktyvos dėl atliekų nuostatų;

Or. it

Pakeitimas 9
Iosif Matula

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinių, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti 
viešąjį ir privatųjį sektorių geriau 
įgyvendinti acquis communautaire atliekų 
valdymo srityje; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais ir 
mokslininkais svarbą siekiant greitai 
sužinoti apie naujas technologijas atliekų 
perdirbimo srityje;

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinės, vietos ir regioninės valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti 
sudaryti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę siekiant geriau įgyvendinti ES 
acquis communautaire atliekų tvarkymo
srityje; ragina skirti ES lėšų integruotoms 
atliekų tvarkymo sistemoms kurti; 
pabrėžia glaudaus bendradarbiavimo su 
universitetais ir mokslininkais svarbą 
siekiant greitai kurti naujas technologijas 
atliekų perdirbimo srityje;

Or. ro
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Pakeitimas 10
Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinių, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti 
viešąjį ir privatųjį sektorių geriau 
įgyvendinti acquis communautaire atliekų 
valdymo srityje; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais ir 
mokslininkais svarbą siekiant greitai 
sužinoti apie naujas technologijas atliekų 
perdirbimo srityje;

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinės, vietos ir regioninės valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir įtraukti 
suinteresuotuosius subjektus siekiant
geriau įgyvendinti ES acquis 
communautaire atliekų tvarkymo srityje; 
pabrėžia glaudaus bendradarbiavimo su 
universitetais ir mokslininkais svarbą 
siekiant greitai kurti naujas technologijas 
atliekų perdirbimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 11
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinių, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti 
viešąjį ir privatųjį sektorių geriau 
įgyvendinti acquis communautaire atliekų 
valdymo srityje; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais ir
mokslininkais svarbą siekiant greitai 
sužinoti apie naujas technologijas atliekų 
perdirbimo srityje;

2. mano, kad itin svarbu pagerinti 
nacionalinės, vietos ir regioninės valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir skatinti 
sudaryti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę siekiant geriau įgyvendinti ES 
acquis communautaire atliekų tvarkymo
srityje; pabrėžia glaudaus 
bendradarbiavimo su universitetais,
mokslininkais ir įmonėmis svarbą siekiant 
greitai kurti naujas technologijas atliekų 
perdirbimo srityje;

Or. es
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Pakeitimas 12
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti
papildomų išlaidų; be to, pabrėžia, kad 
reikia organizuoti informavimo kampanijas
ir keitimosi gerąja patirtimi kampanijas
visais lygmenimis;

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus, kartu 
išvengdama papildomų išlaidų; be to, 
pabrėžia, kad reikia organizuoti 
informavimo, informuotumo didinimo ir 
kitas kampanijas, kad būtų galima visais 
lygmenimis keistis gerąja patirtimi; 
pabrėžia, kad būtina geriau naudotis 
technine pagalba nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis siekiant didinti 
administracinius gebėjimus, visų pirma 
naujosiose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 13
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti 
papildomų išlaidų; be to, pabrėžia, kad 
reikia organizuoti informavimo kampanijas
ir keitimosi gerąja patirtimi kampanijas
visais lygmenimis;

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti strategijos 
„Europa 2020“ tikslus ir išvengti klimato 
kaitos ir biologinės įvairovės nykimo 
daromo finansinio poveikio; be to, 
pabrėžia, kad reikia organizuoti 
informavimo, informuotumo didinimo ir 
kitas kampanijas, kad būtų galima visais 
lygmenimis keistis gerąja patirtimi;
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Or. en

Pakeitimas 14
Iosif Matula

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti 
papildomų išlaidų; be to, pabrėžia, kad 
reikia organizuoti informavimo kampanijas
ir keitimosi gerąja patirtimi kampanijas 
visais lygmenimis;

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti 
papildomų išlaidų; be to, pabrėžia, kad 
reikia organizuoti informavimo, 
informuotumo didinimo ir kitas 
kampanijas, kad būtų galima visais 
lygmenimis keistis gerąja patirtimi; mano, 
kad būtina veiksmingai derinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srities tikslus su vietos 
ir regioninės plėtros poreikiais;

Or. ro

Pakeitimas 15
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti 
papildomų išlaidų; be to, pabrėžia, kad 
reikia organizuoti informavimo kampanijas
ir keitimosi gerąja patirtimi kampanijas 
visais lygmenimis;

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti 
nereikalingų išlaidų; be to, pabrėžia, kad 
reikia vertinti išlaidas kaip investicijas į 
ateitį ir naujas darbo vietas, taip pat 
organizuoti informavimo, informuotumo 
didinimo ir kitas kampanijas, kad būtų 
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galima visais lygmenimis keistis gerąja 
patirtimi;

Or. sv

Pakeitimas 16
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti 
papildomų išlaidų; be to, pabrėžia, kad 
reikia organizuoti informavimo kampanijas
ir keitimosi gerąja patirtimi kampanijas 
visais lygmenimis;

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti 
papildomų išlaidų; pabrėžia, kad siekiant 
remti prevencijos politiką reikia 
organizuoti informavimo, informuotumo 
didinimo ir kitas kampanijas, kad būtų 
galima visais lygmenimis keistis gerąja 
patirtimi;

Or. it

Pakeitimas 17
Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti 
papildomų išlaidų; be to, pabrėžia, kad 
reikia organizuoti informavimo kampanijas
ir keitimosi gerąja patirtimi kampanijas 
visais lygmenimis;

3. ragina siekti tinkamos pusiausvyros tarp 
būtinybės kovoti su klimato kaita, 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir 
septintosios aplinkosaugos veiksmų 
programos, siekiant, kad Europos Sąjunga 
galėtų įgyvendinti savo tikslus ir išvengti 
papildomų išlaidų; be to, pabrėžia, kad 
reikia organizuoti informavimo, 
informuotumo didinimo ir kitas 
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kampanijas, kad būtų galima visais 
lygmenimis keistis gerąja patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 18
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad reikia gerinti regionų 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą 
tarpvalstybiniu lygmeniu, būtent skatinti 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis 
taršos dėl didelių nelaimingų atsitikimų
prevencijos srityje, siekiant išvengti
ilgalaikių padarinių; prašo Komisijos
numatyti parengti norminius teisės aktus 
dėl tvariosios chemijos;

4. mano, kad reikia gerinti vietos valdžios, 
regionų ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, visų pirma skatinti 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis 
siekiant užkirsti kelią taršai įvykus 
dideliems nelaimingiems atsitikimams ir 
kitoms gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms 
nelaimėms, kad būtų išvengta ilgalaikių 
padarinių; primygtinai ragina Komisiją
numatyti priimti teisės aktus dėl tvariosios 
chemijos pramonės;

Or. en

Pakeitimas 19
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad reikia gerinti regionų 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą 
tarpvalstybiniu lygmeniu, būtent skatinti 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis 
taršos dėl didelių nelaimingų atsitikimų 
prevencijos srityje, siekiant išvengti 
ilgalaikių padarinių; prašo Komisijos
numatyti parengti norminius teisės aktus 
dėl tvariosios chemijos;

4. mano, kad reikia gerinti regionų 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą 
tarpvalstybiniu lygmeniu, visų pirma
skatinti bendradarbiauti su trečiosiomis 
šalimis steigiant bendrųjų veiksmų grupes
taršos dėl didelių nelaimingų atsitikimų 
prevencijos klausimais, siekiant išvengti 
ilgalaikių padarinių; primygtinai ragina 
Komisiją numatyti parengti teisėkūros 
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procedūra priimtus aktus dėl tvariosios 
chemijos;

Or. ro

Pakeitimas 20
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti 
vietos ir regioninės valdžios institucijos;
pabrėžia, kad svarbu suderinti vietos ir 
regionines ypatybes su šių politikos rūšių 
įgyvendinimo strategijomis.

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti 
vietos ir regioninės valdžios institucijos;
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti teritorinių 
valdžios institucijų dalyvavimą 
vienodomis sąlygomis su nacionaliniais 
atstovais koncepcijų ir sprendimų 
priėmimo procesuose planuojant ir 
įgyvendinant politiką, kad būtų pasiekti 
ES tikslai, kartu visada atsižvelgiant į 
skirtingas nacionalines konstitucines 
vertybes; pabrėžia, kad svarbu suderinti 
vietos ir regionines ypatybes su šių 
politikos rūšių įgyvendinimo strategijomis.

Or. en

Pakeitimas 21
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti 
vietos ir regioninės valdžios institucijos;
pabrėžia, kad svarbu suderinti vietos ir 

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos, kuria siekiama 
sušvelninti biologinės įvairovės nykimą ir 
klimato kaitą, integraciją visuose politikos 
sektoriuose; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti
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regionines ypatybes su šių politikos rūšių 
įgyvendinimo strategijomis.

vietos ir regioninės valdžios institucijų 
sąsają su šių politikos rūšių įgyvendinimo 
strategijomis.

Or. en

Pakeitimas 22
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti
vietos ir regioninės valdžios institucijos;
pabrėžia, kad svarbu suderinti vietos ir 
regionines ypatybes su šių politikos rūšių 
įgyvendinimo strategijomis.

5. mano, kad reikia aiškiai ir nuosekliai 
užtikrinti aplinkosaugos politikos 
integraciją visuose politikos sektoriuose –
tai svarbus uždavinys, kurį turi vykdyti
vietos ir regioninės valdžios institucijos; be 
to, būtina tvirta sanglaudos politika 
siekiant įgyvendinti aplinkos politiką; 
pabrėžia, kad svarbu suderinti vietos ir 
regionines ypatybes su šių politikos rūšių 
įgyvendinimo strategijomis.

Or. sv

Pakeitimas 23
Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti 
vietos ir regioninės valdžios institucijos;
pabrėžia, kad svarbu suderinti vietos ir 
regionines ypatybes su šių politikos rūšių 
įgyvendinimo strategijomis.

5. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti 
vietos ir regioninės valdžios institucijos;
pabrėžia, kad svarbu suderinti vietos ir 
regionines ypatybes su šių politikos rūšių 
įgyvendinimo strategijomis; todėl 
rekomenduoja įtraukti teritorinį aspektą į 
strateginio poveikio aplinkai vertinimą.
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Or. en

Pakeitimas 24
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti 
vietos ir regioninės valdžios institucijos; 
pabrėžia, kad svarbu suderinti vietos ir 
regionines ypatybes su šių politikos rūšių 
įgyvendinimo strategijomis;

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti 
vietos ir regioninės valdžios institucijos; 
pabrėžia, kad svarbu suderinti vietos ir 
regionines ypatybes su šių politikos rūšių 
įgyvendinimo strategijomis; ragina į 
svarbiausias biudžeto dalis, pavyzdžiui, 
kaimo plėtra ir žemės ūkis, įtraukti 
aplinkos tikslus;

Or. lt

Pakeitimas 25
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti 
vietos ir regioninės valdžios institucijos;
pabrėžia, kad svarbu suderinti vietos ir 
regionines ypatybes su šių politikos rūšių 
įgyvendinimo strategijomis.

5. pripažįsta, kad reikia užtikrinti 
aplinkosaugos politikos integraciją visuose 
politikos sektoriuose – tai turi padaryti 
vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios 
institucijos; pabrėžia, kad svarbu suderinti 
vietos ir regionines ypatybes su šių 
politikos rūšių įgyvendinimo strategijomis.

Or. es
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Pakeitimas 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad būtina skatinti vykdyti 
regioninius, vietos ir tarpvalstybinius 
projektus (programas), kurie glaudžiai 
susiję su biologinės įvairovės išsaugojimu 
susijusiose teritorijose, ir pabrėžia, kad 
svarbu įtraukti NVO, akademinės 
aplinkos atstovus ir privatųjį sektorių į 
biologinės įvairovės išsaugojimo ir 
atkūrimo procesą; 

Or. ro

Pakeitimas 27
Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
sugriežtinti poveikio aplinkai vertinimo ir 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo 
taikymą priimant vietos ir regioninio 
lygmens sprendimus, nes tai padėtų 
išvengti žmogaus veiklos sukelto aplinkos 
būklės blogėjimo;

Or. en

Pakeitimas 28
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia ES finansinės paramos 
poreikį vietos ir regioniniu lygmenimis 
sprendžiant sudėtingus aplinkosaugos 
uždavinius ir kovojant su aplinkosaugos 
pavojais; mano, kad ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti šalia ES išorės sienų 
esantiems regionams;

Or. en

Pakeitimas 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad siekiant svarbių rezultatų 
būtina geriau remti programos 
įgyvendinimą regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir labiau įtraukti visas 
suinteresuotąsias šalis į šį procesą; 

Or. bg

Pakeitimas 30
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia sanglaudos politikos svarbą 
siekiant strategijoje „Europa 2020“
nustatytų tikslų, todėl palankiai vertina 
tai, kad Komisijos pasiūlyme dėl 
sanglaudos politikos po 2013 m. dėmesys 
skiriamas perėjimui prie mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių 
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technologijų ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 31
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina atkreipti didelį dėmesį į 
ypatingų geografinių savybių turinčių 
regionų ir teritorijų, pavyzdžiui, salų, 
kalnų ar retai apgyvendintų regionų, 
padėtį;

Or. es

Pakeitimas 32
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. skatina naudoti mažiau taršias 
transporto priemones ir rekomenduoja 
parengti pasiūlymus dėl veiksmų, skirtų 
tvariai transporto sistemai kurti;

Or. ro

Pakeitimas 33
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad septintoji aplinkosaugos 
veiksmų programa bendrovėms ir vietos 
bei regionų valdžios institucijoms suteiks 
struktūruotą ir ilgalaikį pagrindą, 
reikalingą planavimui bei didelėms 
investicijoms į infrastruktūrą;

Or. lt

Pakeitimas 34
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina į septintąją aplinkosaugos 
veiksmų programą įtraukti daugiapakopio 
valdymo principą aplinkos srityje.

Or. lt


