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16.10.2013 A7-0166/184 

Pakeitimas  184 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012) 0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

2 straipsnio 2 dalis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Programa pirmiausia grindžiama 
principu „terš÷jas moka“, atsargumo 
principu ir prevenciniais veiksmais, taip 
pat principu, kad tarša turi būti mažinama 
ten, kur yra jos šaltinis. 

2. Programa pirmiausia grindžiama 
atsargumo principu ir prevenciniais 
veiksmais, taip pat principu, kad tarša turi 
būti mažinama ten, kur yra jos šaltinis, 
gamtos apsaugos ir ekonomin÷s 
demokratijos principus visada laikant 
svarbesniais už rinkos d÷snius. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/185 

Pakeitimas  185 

João Ferreira, Jacky Hénin 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012) 0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 31 punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisid÷ti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti d÷l tolesnių veiksmų, kurių reik÷s 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautin÷ms 
deryboms d÷l naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstyb÷ms nar÷ms ir pramonei aiškius 
principus d÷l vidutin÷s trukm÷s laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis. 
Be to, valstyb÷s nar÷s turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
efektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų pl÷tros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutin÷ temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 

31. Kad ES įgyvendintų įsipareigojimą 
tinkamai prisid÷ti prie pasaulinių pastangų, 
išmetamųjų ŠESD kiekį būtina mažinti 
visuose ekonomikos sektoriuose. ES turi 
susitarti d÷l tolesnių veiksmų, kurių reik÷s 
imtis klimato ir energetikos srityse po 
2020 m., kad pasirengtų tarptautin÷ms 
deryboms d÷l naujo teisiškai privalomo 
susitarimo, taip pat kad pateiktų 
valstyb÷ms nar÷ms ir pramonei aiškius 
principus d÷l vidutin÷s trukm÷s laikotarpio 
investicijų. Taigi ES turi apsvarstyti 
politikos galimybes, kaip pasiekti Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo plane nustatytus 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus po 
2020 m. 2050 m. Energetikos veiksmų 
planą ir Transporto baltąją knygą būtina 
paremti tvirtomis politikos programomis. 
Be to, valstyb÷s nar÷s turi parengti ir 
įgyvendinti ilgalaikes, ekonomiškai 
perspektyvias mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų pl÷tros strategijas, kuriomis 
būtų siekiama ES tikslo iki amžiaus vidurio 
80–95 % sumažinti išmetamųjų ŠESD 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, taip 
prisidedant prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutin÷ temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau nei 2ºC. 
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sistema ir toliau bus pagrindinis ES 
klimato kaitos politikos po 2020 m. 
ramstis. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/186 

Pakeitimas  186 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012) 0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 37 punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

37. Taip pat yra nemažai galimybių 
gerinti atliekų tvarkymą ES, siekiant 
geriau naudoti išteklius, atverti naujas 
rinkas, kurti naujas darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų importo, kartu 
mažinant poveikį aplinkai54. Kiekvienais 
metais ES susidaro 2,7 mlrd. tonų atliekų, 
iš jų 98 mln. tonų atliekų yra pavojingos. 
Vidutiniškai tik 40 % kietųjų atliekų 
panaudojama pakartotinai arba perdirbama. 
Visa kita vežama į sąvartynus arba 
deginama. Kai kuriose valstyb÷se nar÷se 
perdirbama daugiau nei 70 % atliekų – tai 
rodo, kad atliekos gal÷tų būti naudojamos 
kaip vienas iš pagrindinių ES išteklių. 
Tačiau daug valstybių narių daugiau kaip 
75 % savo komunalinių atliekų šalina 
sąvartynuose. 

37. Viešasis atliekų tvarkymas ES tur÷tų 
būti visapusiškai išpl÷totas, siekiant geriau 
naudoti išteklius, kurti naujas darbo vietas 
ir mažinti priklausomybę nuo žaliavų 
importo, kartu mažinant poveikį aplinkai54. 
Kiekvienais metais ES susidaro 2,7 mlrd. 
tonų atliekų, iš jų 98 mln. tonų atliekų yra 
pavojingos. Vidutiniškai tik 40 % kietųjų 
atliekų panaudojama pakartotinai arba 
perdirbama. Visa kita vežama į sąvartynus 
arba deginama. Kai kuriose valstyb÷se 
nar÷se perdirbama daugiau nei 70 % 
atliekų – tai rodo, kad atliekos gal÷tų būti 
naudojamos kaip antrinis ES išteklių 
šaltinis, pakeičiantis ar papildantis 
pirminę gavybą. Tačiau daug valstybių 
narių daugiau kaip 75 % savo komunalinių 
atliekų šalina sąvartynuose. 

__________________ 
54 Pavyzdžiui, visiškai įgyvendinus ES 
atliekų tvarkymo teis÷s aktus, iki 2020 m. 
būtų sutaupoma 72 mlrd. EUR per metus, 
metin÷ ES atliekų tvarkymo ir perdirbimo 
sektorių apyvarta padid÷tų 42 mlrd. EUR 
per metus ir būtų sukurta daugiau nei 
400 000 darbo vietų. 

__________________ 
54 Pavyzdžiui, visiškai įgyvendinus ES 
atliekų tvarkymo teis÷s aktus, iki 2020 m. 
būtų sutaupoma 72 mlrd. EUR per metus, 
metin÷ ES atliekų tvarkymo ir perdirbimo 
sektorių apyvarta padid÷tų 42 mlrd. EUR 
per metus ir būtų sukurta daugiau nei 
400 000 darbo vietų. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/187 

Pakeitimas  187 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012) 0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 38 punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teis÷s aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas55. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokyb÷s perdirbimą ir 
pl÷toti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos tur÷s būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reik÷tų sistemiškiau 
taikyti rinkos priemones, pagal kurias 
pirmenyb÷ teikiama prevencijai, 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Reik÷tų pašalinti perdirbimo veiklos 
kliūtis ES vidaus rinkoje ir peržiūr÷ti 
esamus prevencijos, pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo, atliekų 
panaudojimo ir nešalinimo į sąvartynus 
tikslus, kad būtų pereinama prie žiedin÷s 
ekonomikos, kurioje būtų laikomasi 
pakopinio atliekų naudojimo principo ir 

38. Kad atliekos taptų ištekliais, kaip 
raginama Efektyvaus išteklių naudojimo 
plane, visoje ES būtina visiškai įgyvendinti 
ES atliekų tvarkymo teis÷s aktus, griežtai 
laikantis atliekų hierarchijos ir įtraukiant 
įvairių tipų atliekas. Reikia papildomų 
pastangų siekiant: sumažinti absoliutų 
vienam gyventojui tenkantį atliekų kiekį, 
energijos gavybai naudoti tik perdirbti 
netinkamas medžiagas, laipsniškai 
atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose, 
užtikrinti aukštos kokyb÷s perdirbimą ir 
pl÷toti antrinių žaliavų rinkas. Pavojingos 
atliekos tur÷s būti valdomos taip, kad 
reikšmingas neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, 
kaip susitarta aukščiausiojo lygio 
susitikime Rio+20. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, visoje ES reik÷tų sistemiškiau 
taikyti teisines ir ekonomines paskatas ir 
kitas priemones, pagal kurias pirmenyb÷ 
teikiama prevencijai, perdirbimui ir 
pakartotiniam naudojimui. Reik÷tų 
persvarstyti esamus prevencijos, 
pakartotinio naudojimo, perdirbimo, 
atliekų panaudojimo ir nešalinimo į 
sąvartynus tikslus, kad būtų pereinama prie 
žiedin÷s ekonomikos, kurioje būtų 
laikomasi pakopinio atliekų naudojimo 
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Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/188 

Pakeitimas  188 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012) 0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 39 punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

39. Pirmenyb÷ taip pat bus teikiama 
efektyviam išteklių naudojimui vandens 
sektoriuje, siekiant pad÷ti užtikrinti gerą 
vandens būklę. Nors sausros ir vandens 
trūkumo problemos tampa aktualios vis 
didesnei Europos daliai, apie 20–40 % 
Europos vandens išteklių vis dar 
išeikvojama be reikalo, pavyzdžiui, d÷l 
nuot÷kio vandens tiekimo sistemoje. Pagal 
turimus modeliavimo rezultatus vis dar 
esama daug galimybių ES didinti vandens 
naudojimo efektyvumą. Be to, numatoma, 
kad d÷l did÷jančios paklausos ir klimato 
kaitos poveikio gerokai padid÷s apkrova 
Europos vandens ištekliams. Šiomis 
aplinkyb÷mis Sąjunga ir valstyb÷s nar÷s 
tur÷tų imtis veiksmų užtikrinti, kad iki 
2020 m. vandens gavyba neviršytų turimų 
atsinaujinančiųjų vandens išteklių ribų, 
įskaitant veiksmus, kuriais siekiama didinti 
vandens naudojimo efektyvumą naudojant 
rinkos mechanizmus, tokius kaip vandens 
kainos nustatymas pagal tikrąją vandens 
vertę. Pažangą bus lengviau užtikrinti 
sparčiau vykdant demonstravimo veiklą ir 
diegiant inovacines technologijas, sistemas 
ir verslo modelius, remiantis Vandens 
srities Europos inovacijų partneryst÷s 
strateginiu įgyvendinimo planu. 

39. Pirmenyb÷ taip pat bus teikiama 
efektyviam išteklių naudojimui vandens 
sektoriuje, siekiant pad÷ti užtikrinti gerą 
vandens būklę. Nors sausros ir vandens 
trūkumo problemos tampa aktualios vis 
didesnei Europos daliai, apie 20–40 % 
Europos vandens išteklių vis dar 
išeikvojama be reikalo, pavyzdžiui, d÷l 
nuot÷kio vandens tiekimo sistemoje. Pagal 
turimus modeliavimo rezultatus vis dar 
esama daug galimybių ES didinti vandens 
naudojimo efektyvumą, ypač išlaikant šio 
ištekliaus, kaip viešosios g÷ryb÷s, 
nuosavybę, kai kalbama apie gavybą ir 
valdymą. Be to, numatoma, kad d÷l 
did÷jančios paklausos ir klimato kaitos 
poveikio gerokai padid÷s apkrova Europos 
vandens ištekliams. Šiomis aplinkyb÷mis 
Sąjunga ir valstyb÷s nar÷s tur÷tų imtis 
veiksmų užtikrinti, kad iki 2020 m. 
vandens gavyba neviršytų turimų 
atsinaujinančiųjų vandens išteklių ribų, 
įskaitant veiksmus, kuriais siekiama didinti 
vandens naudojimo efektyvumą naudojant 
rinkos mechanizmus, tokius kaip vandens 
kainos nustatymas pagal tikrąją vandens 
vertę. Pažangą bus lengviau užtikrinti 
vykdant demonstravimo veiklą ir diegiant 
technologijas, sistemas ir valdymo 
modelius, remiantis Vandens srities 



 

AM\1007114LT.doc  PE519.327v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

Europos inovacijų partneryst÷s strateginiu 
įgyvendinimo planu.  

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/189 

Pakeitimas  189 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012) 0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 41 punkto c a papunktis (naujas) 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) maisto, būsto ir judumo sektorių 
poveikis aplinkai sumaž÷tų, tuo pat metu 
sumaž÷tų viešosios išlaidos pritaikius 
teritorijų planavimo priemones, išpl÷tojus 
kokybišką ir nebrangų viešąjį transportą, 
sumažinus transportą gaminių gyvavimo 
ciklo metu ir ÷mus taikyti reglamentavimo 
ir ekonomines paskatas pirmenybę 
teikiant vietos maisto gamybai ir darbui 
šalia namų; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/190 

Pakeitimas  190 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

I priedo 41 punkto pirmos pastraipos f punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius 
kaip vandens kainų nustatymas. 

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant ir stebint tikslus upių baseinų 
valdymo planuose, stiprinant viešąjį 
vandens išteklių valdymą, kuriant 
aukštesn÷s kvalifikacijos reikalaujančias 
darbo vietas ir užtikrinant paslaugų 
teik÷jams būtinus biudžetus ir 
investicinius paj÷gumus; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/191 

Pakeitimas  191 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 49 a punktas (naujas) 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 49a. Tarptautin÷s prekybos reguliavimo 
panaikinimas ir liberalizavimas l÷m÷ 
didesnį energijos vartojimą ir didesnius 
pasaulinius prekių srautus, taip 
padidindamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų koncentraciją 
atmosferoje. Energijos gamybos vietoje 
apsauga ir propagavimas, sukurdamas 
trumpesnes tiekimo grandines, skatina 
papildomuosius tarptautin÷s prekybos 
santykius, o ne produktų, gamintojų ir 
šalių konkurenciją. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/192 

Pakeitimas  192 

João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos c papunktis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) piliečiai visoje ES pajustų aukštų 
saugaus geriamojo ir maudyklų vandens 
standartų naudą; 

c) visi piliečiai visoje ES pajustų aukštų 
saugaus geriamojo ir maudyklų vandens 
standartų naudą, laikantis JT Generalin÷s 
Asambl÷jos rezoliucijos 64/292, kurioje 
pripažįstama visuotin÷ teis÷ į vandenį ir 
tinkamas sanitarines sąlygas; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/193 

Pakeitimas  193 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

I priedo 52 punkto antros pastraipos c papunktis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) d÷ti daugiau pastangų siekiant 
įgyvendinti Geriamojo vandens direktyvą, 
visų pirma mažų geriamojo vandens 
tiek÷jų atžvilgiu, ir Maudyklų vandens 
direktyvą; 

c) užtikrinti visuotiniam vandens tiekimui 
ir valymui reikalingą finansavimą ir d÷ti 
daugiau pastangų, kad būtų laikomasi 
žmon÷ms vartoti skirto vandens išteklių 
atkūrimo ir steb÷senos, taip pat patikrų 
išteklių vietose planų ir būtų įgyvendinta 
Maudyklų vandens direktyva; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/194 

Pakeitimas  194 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 73 punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

73. Šiuo metu kai kuriose srityse sunku 
pritraukti investicijas, nes rinkoje trūksta 
kainų signalų arba kainų signalai 
iškreipiami d÷l to, kad nepavyksta 
tinkamai įvertinti aplinkos apsaugos 
sąnaudų, arba d÷l valstyb÷s subsidijų, 
teikiamų aplinkai kenksmingai veiklai 
vykdyti. 

73. Siekiant įgyvendinti aplinkos politiką 
reikia viešojo biudžeto ir daugiau etatų, 
užtikrinant deramas profesin÷s karjeros 
galimybes, nacionaliniame, regioniniame 
ir vietiniame viešojo administravimo 
sektoriuje, o tai neįmanoma d÷l griežtos 
taupymo politikos ir viešojo sektoriaus 
l÷šų mažinimo, kurį verčiamos vykdyti kai 
kurios valstyb÷s nar÷s; ES tur÷s 
persvarstyti tokią politiką, jeigu nori 
pasiekti savo aplinkos tikslus. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/195 

Pakeitimas  195 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 74 punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

74. Sąjunga ir valstyb÷s nar÷s tur÷s 
sudaryti tinkamas sąlygas užtikrinti, kad 
būtų tinkamai įvertinamos išorin÷s su 
aplinka susijusios sąnaudos, o privačiajam 
sektoriui būtų siunčiami teisingi rinkos 
signalai, tinkamai atsižvelgiant į bet kokį 
neigiamą socialinį poveikį. Tuo tikslu 
reik÷s sistemiškiau taikyti principą 
„terš÷jas moka“, laipsniškai panaikinant 
aplinkai kenksmingas subsidijas ir 
pereinant nuo darbo j÷gos apmokestinimo 
prie taršos šaltinių apmokestinimo. 
Gamtiniai ištekliai vis labiau senka, tod÷l 
su nuosavyb÷s teise ar išskirtine 
naudojimo teise susijusi ekonomin÷ renta 
ir pelnas gali padid÷ti. Valstyb÷s 
intervencija siekiant užtikrinti, kad tokia 
renta nebūtų per didel÷ ir kad būtų 
atsižvelgta į išorinį poveikį, sudarys 
sąlygas efektyviau naudoti šiuos išteklius 
ir pad÷s išvengti rinkos iškraipymų ir 
gauti valstyb÷s pajamų. Aplinkos ir 
klimato prioritetų bus siekiama 
įgyvendinant Europos semestrą, kai jie 
svarbūs atskirų valstybių narių, kurioms 
teikiamos konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos, tvaraus augimo 
perspektyvoms. Reik÷tų plačiau naudoti 
kitas rinkos priemones, tokias kaip 
mok÷jimai už ekosistemų funkcijas ES ir 

74. Sąjunga ir valstyb÷s nar÷s tur÷s 
sudaryti tinkamas sąlygas, kad gamtos ir 
visuomen÷s statusas būtų svarbesnis nei 
privataus kapitalo kaupimas, nes taip 
garantuojama lygyb÷ ir socialinis 
teisingumas, o demokratin÷s ekonomikos 
principai būtų viršesni už rinkos d÷snius, 
taip pat sudaryti sąlygas, kad būtų 
užtikrinta, jog būtų tinkamai įvertinamos 
išorin÷s su aplinka susijusios sąnaudos ir 
privačiajam sektoriui siunčiami teisingi 
reguliuojamos rinkos signalai, tinkamai 
atsižvelgiant į bet kokį neigiamą socialinį 
poveikį. Gamtiniai ištekliai vis labiau 
senka, tod÷l vis svarbiau, kad jų 
nuosavyb÷s teis÷ priklausytų valstybei ar 
palaipsniui būtų perduota valstybei 
siekiant užtikrinti su aplinkosauga 
suderinamą visuotinę prieigą, būdingą 
aukštos kokyb÷s viešosioms paslaugoms. 
Valstyb÷s intervencija užtikrins, kad su 
šios rūšies paslaugomis susijusios rentos 
nebūtų per didel÷s, bet būtų užtikrinta 
veiksminga ir visuotin÷ naudojimosi šiais 
ištekliais galimyb÷. Aplinkos ir klimato 
prioritetų bus siekiama įgyvendinant 
Europos semestrą, kai jie būtini atskirų 
valstybių narių, kurioms teikiamos 
konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, 
tvaraus augimo perspektyvoms. Reik÷tų 



 

AM\1007114LT.doc  PE519.327v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

nacionaliniu lygmeniu, siekiant paskatinti 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir tvarų 
gamtinio kapitalo valdymą.  
 
 

plačiau naudoti kitas rinkos reguliavimo 
priemones ES ir nacionaliniu lygmeniu, 
siekiant paskatinti viešojo sektoriaus 
dalyvavimą ir tvarų gamtos išteklių 
valdymą. 
 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/196 

Pakeitimas  196 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 75 punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

75. Privatųjį sektorių taip pat reik÷tų 
skatinti pasinaudoti galimyb÷mis, kurių 
atsiranda pagal naują ES finansinę 
programą, kad jis gal÷tų aktyviau prisid÷ti 
siekiant aplinkos ir klimato tikslų, visų 
pirma susijusių su ekologinių inovacijų 
veikla ir naujų technologijų diegimu, 
ypatingą d÷mesį skiriant MVĮ. 
Įgyvendinant Europos inovacijų 
partnerystes, pavyzdžiui, Vandens srities 
Europos inovacijų partnerystę, reik÷tų 
skatinti viešojo ir privačiojo sektorių 
iniciatyvas ekologinių inovacijų srityje66. 
Pagal naują inovacinių finansinių 
priemonių sistemą tur÷tų būti sudarytos 
geresn÷s sąlygos privačiajam sektoriui 
gauti finansavimą aplinkos srities 
investicijoms, visų pirma biologin÷s 
įvairov÷s ir klimato kaitos srityse. Europos 
įmones reik÷tų toliau skatinti aplinkos 
informaciją savo finansin÷se ataskaitose 
atskleisti plačiau, nei reikalaujama pagal 
esamus ES teis÷s aktus. 

75. Privatųjį sektorių taip pat reik÷tų 
skatinti pasinaudoti galimyb÷mis, kurių 
atsiranda pagal naują ES finansinę 
programą, kad jis gal÷tų aktyviau prisid÷ti 
siekiant aplinkos ir klimato tikslų, visų 
pirma susijusių su ekologinių inovacijų 
veikla ir naujų technologijų diegimu, 
ypatingą d÷mesį skiriant MVĮ. Europos 
įmones reik÷tų toliau skatinti aplinkos 
informaciją savo finansin÷se ataskaitose 
atskleisti plačiau, nei reikalaujama pagal 
esamus ES teis÷s aktus. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/197 

Pakeitimas  197 

João Ferreira, Jacky Hénin 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (*) 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 priedo 82 punkto pirmos pastraipos a papunktis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

Išbraukta. 

Or. pt 

 
 

 


