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1.10.2020 A9-0162/162/rev

Pakeitimas 162/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
ECR 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
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 
1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 
1 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį,

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/163/rev

Pakeitimas 163/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
ECR 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
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikate „Europos žaliasis kursas“19 
nustatyta nauja augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą taip, kad jos 
visuomenė būtų teisinga ir klestėtų, kad ji 
pasižymėtų modernia, efektyviai išteklius 
naudojančia ir konkurencinga ekonomika, 
kurioje 2050 m. grynasis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekis būtų lygus nuliui, o ekonomikos 
augimas būtų atsietas nuo išteklių 
naudojimo. Ja taip pat siekiama apsaugoti, 
tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį kapitalą 
ir apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo 
su aplinka susijusios rizikos ir poveikio. Be 
to, ši pertvarka turi būti teisinga ir įtrauki, 
nepaliekant nieko nuošalyje;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikate „Europos žaliasis kursas“19 
nustatyta nauja augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą taip, kad jos 
visuomenė būtų teisinga ir klestėtų, kad ji 
pasižymėtų modernia, efektyviai išteklius 
naudojančia ir konkurencinga ekonomika, 
kurioje 2050 m. grynasis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekis būtų lygus nuliui, o ekonomikos 
augimas būtų atsietas nuo išteklių 
naudojimo. Ja taip pat siekiama apsaugoti, 
tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį kapitalą 
ir apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo 
su aplinka susijusios rizikos ir poveikio. Be 
to, ši pertvarka turi būti teisinga ir įtrauki, 
socialiai priimtina visiems ir grindžiama 
solidarumu bei bendradarbiavimo 
Sąjungos lygmeniu pastangomis, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje;

__________________ __________________
19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019) 0640 final).

19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019) 0640 final).

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/164/rev

Pakeitimas 164/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Slabakov, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa 
Carrión, Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
ECR 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 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) EAA ataskaitoje „2019 m. 
tendencijos ir prognozės Europoje: 
pažangos siekiant Europos klimato ir 
energetikos politikos tikslų stebėjimas“ 
daroma išvada, kad dabar įgyvendinamos 
politikos ir priemonių nepakanka norint 
pasiekti šiuo metu iškeltą tikslą 40 proc. 
sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, palyginti 
su 1990 m. rodikliu, iki 2030 m. Be to, 
kartu su komunikatu „Platesnis Europos 
2030 m. klimato srities užmojis. 
Investavimas į neutralaus poveikio 
klimatui ateitį žmonių labui“ pateiktame 
poveikio įvertinime pažymima, kad 
užmojo padidinimas iki 50 ar 55 proc. 
lemtų didelio masto ir teisingumo 
principui prieštaraujantį socioekonominį 
poveikį, ypač valstybėse narėse ir 
regionuose, kurie tebėra priklausomi nuo 
anglių pramonės. Todėl turi būti 
visapusiškai laikomasi solidarumo 
principo, įtvirtinto SESV 194 straipsnyje;

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/165/rev

Pakeitimas 165/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
ECR 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 Pakeitimas

(9a) siūlydama teisės aktus energetikos 
ar klimato politikos srityje, Komisija 
turėtų laikytis technologinio neutralumo 
principo ir neatmesti arba nenuvertinti 
įvairių mažaanglių energijos šaltinių, 
pvz., branduolinės energijos, potencialo. 
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
laisvai rinktis savo energijos rūšių derinį, 
atsižvelgdamos į savo energijos išteklius ir 
poreikius, kurie dėl geografinės padėties 
ar istorijos įvairiose šalyse skiriasi. 
Nustatant atsinaujinančiosios energijos 
naudojimo tikslus turėtų būti 
atsižvelgiama į šiuos principus ir neturėtų 
būti pažeidžiamas subsidiarumo principas 
bei nepaisoma fakto, kad šalių energijos 
poreikiai skiriasi;

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/166/rev

Pakeitimas 166/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
ECR 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
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33, ir paskelbė, kad klimato ir 
aplinkos padėtis yra kritinė34. 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose Europos Vadovų 
Taryba35 pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

(11) Europos Parlamentas yra raginęs 
vėliausiai iki 2050 m. užtikrinti būtiną 
perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui 
visuomenės33. 2019 m. gruodžio 12 d. ir 
2020 m. liepos 17–21 d. išvadose Europos 
Vadovų Taryba35 pritarė tikslui iki 2050 m. 
kolektyviai neutralizuoti Sąjungos poveikį 
klimatui vadovaujantis Paryžiaus 
susitarimo tikslais, o kartu pripažino, kad 
reikia sukurti galimybių atveriančią 
sistemą, kuri, laikantis teisingumo 
principo, būtų naudinga visoms 
valstybėms narėms, atsižvelgiant į jų 
nacionalines aplinkybes, susijusias su 
starto pozicijomis, ir apimtų reikiamas 
priemones, paskatas, paramą bei 
investicijas ekonomiškai efektyviai, 
sėkmingai ir teisingai pertvarkai, kuri 
pareikalaus didelių viešojo ir privačiojo 
sektorių investicijų, užtikrinti. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

__________________ __________________
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33 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

33 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

34 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl kritinės 
klimato ir aplinkos padėties 
(2019/2930(RSP)).
35 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo išvados (EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9).

35 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo išvados (EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9).

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/167/rev

Pakeitimas 167/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
ECR 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 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sąjunga turėtų siekti, kad iki 
2050 m. jos viduje būtų užtikrintas visuose 
ekonomikos sektoriuose išmetamo ir 
taikant natūralius ir technologinius 
sprendimus absorbuojamo antropogeninės 
kilmės ŠESD kiekio balansas. 2050 m. 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslo turėtų bendrai siekti visos valstybės 
narės ir jos, Europos Parlamentas, Taryba 
ir Komisija turėtų imtis reikiamų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas jį 
įgyvendinti. Svarbią tikslui įgyvendinti 
būtinų priemonių dalį sudarys Sąjungos 
lygmens priemonės;

(12) kad įvykdytų įsipareigojimą 
pasiekti ilgalaikį temperatūros tikslą, 
nustatytą Paryžiaus susitarime, Sąjunga 
turėtų siekti, kad iki 2050 m. jos viduje 
būtų užtikrintas visuose ekonomikos 
sektoriuose išmetamo ir taikant natūralius 
ir technologinius sprendimus 
absorbuojamo antropogeninės kilmės 
ŠESD kiekio balansas, taip pat ir 
naudodamasi tarptautiniais rinkos 
mechanizmais. Be to, ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas mokslinių tyrimų ir 
plėtros gamtinių bei kitų absorbentų 
srityje stiprinimui. 2050 m. Sąjungos 
poveikio klimatui neutralumo tikslo turėtų 
bendrai siekti visos valstybės narės, 
įskaitant regionines ir vietos valdžios 
institucijas, be to, valstybės narės, Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų 
imtis reikiamų priemonių, kad sudarytų 
sąlygas jį įgyvendinti. Svarbią priemonių, 
kurių bus imamasi valstybių narių 
lygmeniu ir kurios būtinos tam tikslui 
ekonomiškai efektyviu, teisingu ir 
socialiai subalansuotu būdu pasiekti, 
skatinant ekonomikos konkurencingumą 
ir darbo vietų kūrimą bei nė vieno 
nepaliekant nuošalyje, dalį sudarys 
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Sąjungos lygmens priemonės;

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/168/rev

Pakeitimas 168/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
ECR 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) siekiant užtikrinti teisingumą ir 
solidarumą bei padėti valstybėms narėms, 
kurių starto pozicijos skirtingos, 
pertvarkyti energetiką, turėtų būti taikomi 
pakankami Sąjungos paramos 
mechanizmai ir proporcingai didinamas 
finansavimas, pvz., naudojantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) .../...1 numatytu Teisingos pertvarkos 
fondu bei kitais susijusias finansavimo 
mechanizmais;

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../..., kuriuo įsteigiamas Teisingos 
pertvarkos fondas (OL ...).


