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Pakeitimas 110
Silvia Modig
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europos klimato teisės aktas
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) kad būtų neutralizuotas poveikis 
klimatui, būtinos bendros suderintos 
pastangos visais valdymo lygmenimis ir 
finansavimas bei investicijų politika, be 
to, šiuo tikslu visi ekonomikos sektoriai, 
įskaitant aviaciją ir jūrų transportą, turi 
skubiai beveik iki nulio sumažinti savo 
išmetamą teršalų kiekį. Šiuo požiūriu 
esminis veiksnys turėtų būti principas 
„teršėjas moka“. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu, kad, sykiu mažinant 
energijos nepriteklių, būtų pereita prie 
labai efektyviai energiją vartojančios ir 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos tvarios, įperkamos ir saugios 
energijos sistemos, kurios pagrindas būtų 
gerai veikianti energijos vidaus rinka. 
Turėtų būti didinamas žiedinės 
ekonomikos indėlis į poveikio klimatui 
neutralizavimą, gerinant išteklių 
naudojimo efektyvumą, naudojant 
daugiau mažaanglių medžiagų ir sykiu 
skatinant atliekų prevenciją bei 
perdirbimą. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai yra skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra, 
o tam reikės papildomo finansavimo. 
Sąjunga ir valstybės narės turės priimti 
plataus užmojo suderintas 
reglamentavimo sistemas, kad užtikrintų 
visų ekonomikos sektorių indėlį siekiant 
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Sąjungos klimato politikos tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiama nuostata dėl pastangų visais valdymo lygmenimis suderinamumo 
bei atkreipiamas dėmesys į finansavimą ir investicijų politiką.
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30.9.2020 A9-0162/111

Pakeitimas 111
Silvia Modig
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europos klimato teisės aktas
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) taip pat reikia numatyti paramą 
būtinoms investicijoms į naujas darnias 
technologijas, kurios itin svarbios norint 
pasiekti poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, sykiu vengiant susisaistymo 
poveikio. Kaip pažymima Komisijos 
komunikate „Vandenilio strategija 
neutralizuoto poveikio klimatui Europai“, 
atsinaujinantis vandenilis irgi gali būti 
svarbus remiant Sąjungos įsipareigojimą 
ne vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti 
anglies dioksido poveikį, ypač daug 
energijos suvartojančiuose sektoriuose;

Or. en

Pagrindimas

Pakoreguojamas ENVI komiteto 24 pakeitimas: prieš žodį „vandenilis“ įterpiamas žodis 
„atsinaujinantis“ ir išbraukiama nuoroda į technologinį neutralumą.
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30.9.2020 A9-0162/112

Pakeitimas 112
Silvia Modig
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europos klimato teisės aktas
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) vadovaujantis Sąjungos teise 
turėtų būti remiamas ekologinis miško 
įveisimas ir darni miškotvarka valstybėse 
narėse, kurios neturi didelių miškų 
išteklių, dalijantis geriausia patirtimi ir 
sektoriaus praktinėmis žiniomis;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis skirtumas lyginant su ENVI komiteto 47 pakeitimu yra tai, jog prieš „miško 
įveisimą“ įterpiamas žodis „ekologinis“, siekiant užtikrinti, kad biologinė įvairovė būtų 
laikoma miško įveisimo kertiniu akmeniu.
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Pakeitimas 113
Silvia Modig
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europos klimato teisės aktas
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) iškastinio kuro pramonės interesai 
yra fundamentaliai nesuderinami su 
viešuoju interesu siekti, kad planeta būtų 
tinkama gyventi visiems. Todėl Sąjungos 
institucijos ir valstybės narės turėtų kaip 
galėdamos saugoti viešosios klimato 
politikos formavimą ir įgyvendinimą nuo 
iškastinio kuro pramonės įtakos bei 
nustatyti iškastinio kuro pramonės 
interesų atstovavimo apribojimus. Be to, 
Sąjunga turėtų tapti pavyzdžiu pasaulyje, 
propaguodama iškastinio kuro 
neplatinimo susitarimą pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją 
(UNFCCC);

Or. en

Pagrindimas

Nauja konstatuojamoji dalis. Vadovaujantis Europos klimato teisės aktu turi būti padaryta 
tai, ko nebuvo padaryta pagal Paryžiaus susitarimą: jame turi būti pripažinta būtinybė spręsti 
iškastinio kuro problemą ir tai, kad iškastinio kuro pramonės interesai nesuderinami su 
viešuoju interesu sustabdyti visuotinį atšilimą. Todėl į Europos klimato teisės aktą turi būti 
įtrauktos nuostatos dėl apsaugos nuo iškastinio kuro pramonės interesų.
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Pakeitimas 114
Silvia Modig
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europos klimato teisės aktas
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.  Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
įvertina, kaip turėtų būti iš dalies pakeisti 
Sąjungos teisės aktai, kuriais 
įgyvendinamas Sąjungos 2030 m. tikslas, 
kad būtų sudarytos sąlygos išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m., ir įgyvendinti 
2 straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, ir apsvarsto 
galimybę pagal Sutartis imtis reikiamų 
priemonių – be kita ko, priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
įvertina, kaip turėtų būti iš dalies pakeisti 
visi Sąjungos teisės aktai, svarbūs norint 
pasiekti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą, ir kiti susiję Sąjungos 
teisės aktai, kuriais skatinama žiedinė 
ekonomika ir prisidedama prie išmetamo 
ŠESD kiekio mažinimo, taip pat visos ES 
finansavimo ir investicijų priemonės bei 
jų įgyvendinimas, kad būtų galima 
pasiekti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslą 
bei 2 straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, ir, 
vadovaudamasi Sutartimis, imasi reikiamų 
priemonių, įskaitant pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
priėmimą. Komisija visų pirma įvertina 
galimybes suderinti visų sektorių, 
įskaitant aviaciją ir jūrų transportą, 
išmetamą teršalų kiekį su 2030 m. klimato 
politikos tikslu ir 2050 m. poveikio 
klimatui neutralumo tikslu, kad ne vėliau 
kaip iki 2050 m. grynasis išmetamas šių 
teršalų kiekis būtų sumažintas iki nulio, 
ir, kai tinkama, teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų. 
Komisija sutelkia pakankamus išteklius 
visoms investicijoms, kurios būtinos šioje 
dalyje nurodytiems tikslams pasiekti.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įterpiamas šis ENVI komiteto tekstas: „taip pat visos ES finansavimo ir 
investicijų priemonės bei jų įgyvendinimas“.


