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30.9.2020 A9-0162/153

Pakeitmas 153
Peter Liese
PPE 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
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitmas

(3a) klimato apsauga turėtų būti 
galimybė Europos ekonomikai ir turėtų 
padėti išlaikyti ES pirmavimą pramonės 
srityje kuriant pasaulines inovacijas. 
Tvarios gamybos inovacijos gali 
paskatinti tvirtą Europos pramonę 
pagrindiniuose rinkos segmentuose ir taip 
apsaugoti bei kurti darbo vietas. Norint, 
kad būtų pasiektas teisiškai privalomas 
2030 m. klimato politikos tikslas ir 2050 
m. neutralizuoto poveikio klimatui tikslas, 
vėliausiai iki 2050 m. sumažinus iki nulio 
grynąjį šių išmetamųjų teršalų kiekį, 
Komisija turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas konkretiems sektoriams skirtoms 
„partnerystėms klimato srityje“ Sąjungos 
lygmeniu, suburiant pagrindinius 
suinteresuotuosius subjektus (pvz., 
pramonės, NVO, mokslinių tyrimų 
institutų, MVĮ, profesinių sąjungų ir 
darbdavių organizacijų atstovus). Klimato 
srities partnerystės turėtų veikti kaip 
konkretiems sektoriams skirtas dialogas ir 
sudaryti palankesnes sąlygas Europos 
„pradininkams mažinant priklausomybę 
nuo iškastinio kuro“ keistis geriausios 
praktikos pavyzdžiais, taip pat veikti kaip 
centrinis konsultacinis organas Komisijai 
priimant būsimus teisėkūros pasiūlymus, 
susijusius su klimatu;

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/154

Pakeitmas 154
Peter Liese
PPE 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
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitmas

(9a) Komisija turėtų dėti daugiau 
pastangų kuriant Europos aljansus, ypač 
baterijų ir vandenilio sektoriuose, nes jie 
yra itin svarbūs. Koordinuojant jų veiklą 
Europos lygmeniu regionams suteikiamos 
didelės galimybės atsigauti ir imtis 
sėkmingų struktūrinių pokyčių po 
COVID-19. Teisės aktuose nustatant 
reikalavimus turėtų būti sukurta klimatui 
palankių judumo ir energijos gamybos 
inovacijų sistema. Tiems aljansams 
reikėtų skirti tinkamą paramą, o jų 
finansavimą reikėtų įtraukti formuojant 
būsimą užsienio ir kaimynystės politiką 
bei sudarant prekybos susitarimus;

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/155

Pakeitmas 155
Peter Liese
PPE 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
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitmas

(9b) reikia numatyti paramą būtinoms 
investicijoms į naujas darnias 
technologijas, kurios yra reikalingos 
norint pasiekti poveikio klimatui 
neutralumo tikslą. Šiuo atžvilgiu svarbu 
užtikrinti atvirumą naujų technologinių 
galimybių atžvilgiu. Esamos 
technologijos, kurios neatitinka klimato 
tikslo reikalavimų, neturėtų būti toliau 
skatinamos, o esami reguliavimo 
pranašumai ir finansinės subsidijos turėtų 
būti palaipsniui mažinami, kad būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos. Kaip 
nurodyta 2020 m. liepos 8 d. Komisijos 
komunikate „Vandenilio strategija 
neutralizuoto poveikio klimatui Europai“, 
vandenilis, kaip ir inovatyvios investicijos 
į dujų infrastruktūros objektus, taip pat 
gali atlikti vaidmenį remiant Sąjungos 
įsipareigojimą ne vėliau kaip iki 2050 m. 
neutralizuoti anglies dioksido poveikį, 
ypač daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis komiteto pranešimo 9f konstatuojamąja dalimi.
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30.9.2020 A9-0162/156

Pakeitmas 156
Peter Liese
PPE 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 Pakeitmas

(12a) pereidama prie neutralaus 
poveikio klimatui, Sąjunga turėtų 
išsaugoti savo pramonės, ypač daug 
energijos vartojančių sektorių, 
konkurencingumą, be kita ko, 
nepažeisdama PPO taisyklių, plėtoti 
veiksmingas kovos su anglies dioksido 
nutekėjimu priemones ir sudaryti 
vienodas veiklos sąlygas Sąjungai ir 
trečiosioms valstybėms, kad būtų išvengta 
nesąžiningos konkurencijos, kylančios dėl 
Paryžiaus susitarimą atitinkančios 
klimato politikos neįgyvendinimo. Visos 
galiojančios nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti anglies dioksido nutekėjimo, turi 
būti toliau taikomos bent tol, kol 
atitinkamuose sektoriuose bus visiškai 
įgyvendintas veiksmingas PPO 
reikalavimus atitinkantis pasienio 
koregavimo mechanizmas;

Or. en

Pagrindimas

Į komiteto pranešimo 12e konstatuojamąją dalį įtrauktas tekstas.
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30.9.2020 A9-0162/157

Pakeitmas 157
Peter Liese
PPE 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
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitmas

(17a) kad Sąjunga ne vėliau kaip 2050 
m. pasiektų poveikio klimatui neutralumo 
tikslą ir tarpinius 2030 m. ir 2040 m. 
klimato srities tikslus, Sąjungos 
institucijos ir visos valstybės narės turėtų 
kuo anksčiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. 
laipsniškai panaikinti visas tiesiogines ir 
netiesiogines subsidijas iškastiniam kurui. 
Laipsniškas šių subsidijų panaikinimas 
neturėtų daryti poveikio pastangoms, 
kuriomis siekiama kovoti su energijos 
nepritekliumi, ir turėtų būti atsižvelgta į 
jungiamąjį gamtinių dujų vaidmenį 
pereinant prie anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos;

Or. en

Pagrindimas

Naujas tekstas įtraukiamas į komiteto pranešimo 17f konstatuojamąją dalį. 
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30.9.2020 A9-0162/158

Pakeitmas 158
Peter Liese
PPE 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
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitmas

(23a) Komisija turėtų dėti daugiau 
pastangų siekiant gerai veikiančios vidaus 
energijos rinkos, nes tai yra svarbus 
energetikos pertvarkos komponentas, 
kuris padės užtikrinti finansiškai 
perspektyvią pertvarką. Todėl svarbiausią 
prioritetą daugiametėje finansinėje 
programoje (DFP) reikėtų teikti pažangių 
ir skaitmeninių elektros ir dujų tinklų 
plėtrai. Ekonomikos gaivinimo po 
COVID-19 programomis taip pat turėtų 
būti remiama tarpvalstybinių energijos 
tinklų plėtra. Siekiant paremti 
tarpvalstybinių energijos tinklų, ypač į 
ateitį orientuotos ir su vandenilio 
naudojimu suderinamos dujų 
infrastruktūros plėtrą, reikia veiksmingų 
ir operatyvaus sprendimų priėmimo 
procedūrų;

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/159

Pakeitmas 159
Peter Liese
PPE 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 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitmas

2a. Iki 2020 m. gruodžio mėn. 
Komisija parengia planą, kuriame 
išdėstomos priemonės, kurių reikia imtis 
Sąjungos lygmeniu norint užtikrinti, kad 
būtų sutelkti tinkami ištekliai siekiant 
sudaryti sąlygas investicijoms, būtinoms 
neutralaus poveikio klimatui Sąjungos 
ekonomikai sukurti. Plane peržiūrimi 
dabartiniai kompensavimo mechanizmai, 
taikomi mažesnes pajamas gaunančioms 
valstybėms narėms, atsižvelgiant į 
padidėjusią naštą, susijusią su didesniais 
užmojais klimato srityje, parama pagal 
Ekonomikos atkūrimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, programas 
„InvestEU“ ir Teisingos pertvarkos fondą.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/160

Pakeitmas 160
Peter Liese
PPE 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
3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitmas

c) geriausias turimas technologijas; c) geriausias turimas, ekonomiškai 
efektyvias, saugias ir išplečiamas 
technologijas, laikantis atvirumo 
technologijų atžvilgiu principo ir vengiant 
galimo susaistymo efekto;

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/161

Pakeitmas 161
Peter Liese
PPE 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
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitmas

4a straipsnis
Finansinių srautų suderinimas su 
trajektorija, kuria siekiama sukurti 

neutralaus poveikio klimatui ir atsparią 
visuomenę

1. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės užtikrina nuolatinę 
pažangą derinant viešąjį ir privatųjį 
finansavimą su trajektorija, kuria pagal 
Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies 
c punktą siekiama sukurti neutralaus 
poveikio klimatui ir atsparią visuomenę, 
atsižvelgiant į šio reglamento 2 straipsnyje 
nustatytus Sąjungos klimato srities 
tikslus.
2. Ne vėliau kaip 2021 m. birželio 1 d. ir 
po to reguliariais intervalais Komisija, 
atlikdama 5 straipsnyje nurodytus 
vertinimus, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje 
įvertinama, kaip reikėtų iš dalies pakeisti 
visus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, 
įskaitant Sąjungos daugiametes 
finansines programas ir visus konkrečius 
reglamentus, susijusius su lėšomis ir 
priemonėmis pagal Sąjungos biudžetą, 
siekiant įtraukti privalomas ir vykdytinas 
nuostatas, kad būtų užtikrintas viešųjų ir 
privačiųjų finansų srautų suderinamumas 
su šio reglamento 2 straipsnyje nustatytais 
Sąjungos klimato srities tikslais. Prie to 
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vertinimo, kai tikslinga, pridedami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų.
3. Komisija kasmet atskleidžia, kuri 
Sąjungos išlaidų dalis atitinka 
taksonomijos kategorijas, nustatytas 
Reglamente (ES) 2020/... [Taksonomijos 
reglamentas].
4. Siekdamos 2 straipsnyje nustatytų 
Sąjungos klimato srities tikslų, Sąjungos 
institucijos ir visos valstybės narės ne 
vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
palaipsniui nutraukia visas tiesiogines ir 
netiesiogines subsidijas iškastiniam kurui 
ir atitinkamai sutelkia tvarias investicijas. 
Laipsniškas šių subsidijų panaikinimas 
nedaro poveikio pastangoms, kuriomis 
siekiama kovoti su energijos 
nepritekliumi, o iki 2028 m. – 
investicijoms į dujas kaip jungiamąją 
technologiją pagal 2019 m. lapkričio 14 d. 
paskelbtą Europos investicijų banko 
skolinimo energetikos srityje politiką.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis komiteto pranešimo 4a straipsniu – į 4 dalį įtraukiamas naujas tekstas;


