
AM\1106151LT.docx PE589.632v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

4.10.2016 B8-1043/8

Pakeitimas 8
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir 2016 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos Marakeše, Maroke (COP 22)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į encikliką „Laudato si“,

Or. en
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Pakeitimas 9
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir 2016 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos Marakeše, Maroke (COP 22)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. pabrėžia, kad yra aišku, net nesant 
mokslinių įrodymų dėl to, ką pasaulio 
temperatūros kilimo apribojimas iki 1,5 °C 
reiškia kiekvienam sektoriui ir regionui, 
jog dabar šalių dedamų pastangų pasiekti 
šias saugias ribas pažeidžiamiausiose 
šalyse nepakanka; primygtinai ragina visas 
šalis, ypač išsivysčiusias, sustiprinti 
bendras pastangas ir, atsižvelgiant į 
2018 m. sutarimą skatinantį dialogą, 
išplėsti savo nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus įpareigojančius veiksmus; 
atsižvelgdamas į tai, ragina ES įsipareigoti 
savo 2030 m. nacionaliniu lygmeniu 
nustatytais įpareigojančiais veiksmais 
siekti dar labiau sumažinti išmetamų 
teršalų kiekį;

9. pabrėžia, kad yra aišku, net nesant 
mokslinių įrodymų dėl to, ką pasaulio 
temperatūros kilimo apribojimas iki 1,5 °C 
reiškia kiekvienam sektoriui ir regionui, 
jog dabar šalių dedamų pastangų pasiekti 
šias saugias ribas pažeidžiamiausiose 
šalyse nepakanka; primygtinai ragina visas 
šalis, ypač išsivysčiusias, sustiprinti 
bendras pastangas ir, atsižvelgiant į 
2018 m. sutarimą skatinantį dialogą, 
išplėsti savo nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus įpareigojančius veiksmus; 
atsižvelgdamas į tai, ragina ES įsipareigoti 
savo 2030 m. nacionaliniu lygmeniu 
nustatytais įpareigojančiais veiksmais 
siekti dar labiau sumažinti išmetamų 
teršalų kiekį; primena, kad nepakanka 
imtis veiksmų tik Europos Sąjungoje, 
todėl ragina Komisiją ir Tarybą aktyviau 
skatinti kitus partnerius daryti tą patį;
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Pakeitimas 10
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir 2016 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos Marakeše, Maroke (COP 22)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. pabrėžia, kad, remiantis 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) išvada, teršalų išmetimas 
dėl žemės naudojimo (žemės ūkiui, 
ganykloms, miškui ir kitais tikslais) turi 
didelį ekonominio efektyvumo potencialą 
švelninimo ir atsparumo stiprinimo 
požiūriais, taigi turi būti stiprinami ES 
veiksmai ir tarptautinis bendradarbiavimas, 
siekiant geriau apskaičiuoti ir optimizuoti 
anglies dioksido surinkimo, susijusio su 
teršalų išmetimu dėl žemės naudojimo, 
potencialą ir užtikrinti saugią ir ilgalaikę 
anglies dioksido sekvestraciją; atkreipia 
dėmesį į ypatingas galimybes, šiuo 
požiūriu siejamas su agrarine 
miškininkyste; pažymi, kad Parlamento 
kadencijos pradžioje pasiektas svarbus 
susitarimas dėl netiesioginio žemės 
naudojimo keitimo, ir tikisi, kad 
Parlamento indėlis į šiuo klausimu 
rengiamas derybas bus plataus užmojo 
sprendimo pagrindas vykdant numatomą 
taisyklių peržiūrą;

23. atsižvelgdamas į svarbius ir skirtingus 
savo tikslus, pabrėžia, kad, remiantis 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) išvada, teršalų išmetimas 
dėl žemės naudojimo (žemės ūkiui, 
ganykloms, miškui ir kitais tikslais) turi 
didelį ekonominio efektyvumo potencialą 
švelninimo ir atsparumo stiprinimo 
požiūriais, taigi turi būti stiprinami ES 
veiksmai ir tarptautinis bendradarbiavimas, 
siekiant geriau apskaičiuoti ir optimizuoti 
anglies dioksido surinkimo, susijusio su 
teršalų išmetimu dėl žemės naudojimo, 
potencialą ir užtikrinti saugią ir ilgalaikę 
anglies dioksido sekvestraciją; atkreipia 
dėmesį į ypatingas galimybes, šiuo 
požiūriu siejamas su agrarine 
miškininkyste; pažymi, kad Parlamento 
kadencijos pradžioje pasiektas svarbus 
susitarimas dėl netiesioginio žemės 
naudojimo keitimo, ir tikisi, kad 
Parlamento indėlis į šiuo klausimu 
rengiamas derybas bus plataus užmojo 
sprendimo pagrindas vykdant numatomą 
taisyklių peržiūrą;
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Pakeitimas 11
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir 2016 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos Marakeše, Maroke (COP 22)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. pažymi, kad miškų naikinimas ir 
alinimas yra 20 proc. pasaulyje išmetamo 
ŠESD kiekio priežastis, ir atkreipia 
ypatingą dėmesį į miškų vaidmenį 
švelninant klimato kaitą ir būtinybę 
stiprinti miškų prisitaikymo prie klimato 
kaitos ir atsparumo jai pajėgumus; 
pabrėžia, kad būtinos švelninimo 
pastangos, kurios būtų telkiamas atogrąžų 
miškų sektoriuje (REDD+); pabrėžia, kad 
be šių švelninimo pastangų greičiausiai bus 
neįmanoma pasiekti tikslo apriboti 
visuotinį atšilimą iki mažesnio nei 2°C 
rodiklio; taip pat ragina ES didinti 
tarptautinį finansavimą miškų naikinimui 
besivystančiose šalyse riboti;

24. pažymi, kad miškų naikinimas ir 
alinimas yra 20 proc. pasaulyje išmetamo 
ŠESD kiekio priežastis, ir atkreipia 
ypatingą dėmesį į miškų bei aktyvios ir 
tvarios miškotvarkos vaidmenį švelninant 
klimato kaitą ir būtinybę stiprinti miškų 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir 
atsparumo jai pajėgumus; pabrėžia, kad 
būtinos švelninimo pastangos, kurios būtų 
telkiamas atogrąžų miškų sektoriuje 
(REDD+); pabrėžia, kad be šių švelninimo 
pastangų greičiausiai bus neįmanoma 
pasiekti tikslo apriboti visuotinį atšilimą iki 
mažesnio nei 2°C rodiklio; taip pat ragina 
ES didinti tarptautinį finansavimą miškų 
naikinimui besivystančiose šalyse riboti;
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Pakeitimas 12
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir 2016 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos Marakeše, Maroke (COP 22)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. ragina šių metų pabaigoje ICAO 
nustatyti teisingą ir giežtą GMBM, kuri 
tarptautiniu lygmeniu būtų įgyvendinama 
nuo 2020 m.; reiškia didelį nusivylimą dėl 
dabartinio ICAO aptariamo pasiūlymo ir 
primena, kad bet koks galiojančių teisės 
aktų dėl aviacijos įtraukimo į ES ATLPS 
pakeitimas gali būti svarstomas tik jeigu 
GMBM būtų plataus užmojo ir kad 
Europos vidaus skrydžiams bet kuriuo 
atveju būtų toliau taikoma ES ATLPS;

28. ragina šiuo metu vykstančioje 39-ojoje 
ICAO asamblėjos sesijoje nustatyti 
teisingą ir giežtą GMBM, kuri tarptautiniu 
lygmeniu būtų įgyvendinama nuo 2020 m.; 
reiškia didelį nusivylimą dėl dabartinio 
ICAO aptariamo pasiūlymo ir primena, kad 
bet koks galiojančių teisės aktų dėl 
aviacijos įtraukimo į ES ATLPS 
pakeitimas gali būti svarstomas tik jeigu 
GMBM būtų plataus užmojo ir kad 
Europos vidaus skrydžiams bet kuriuo 
atveju būtų toliau taikoma ES ATLPS;
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Pakeitimas 13
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir 2016 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos Marakeše, Maroke (COP 22)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. atkreipia dėmesį į veiksmus, kurių 
imasi vis daugiau įvairių nevalstybinių 
subjektų, siekdami sumažinti savo 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tapti 
atsparesni klimato kaitai; todėl pabrėžia, 
jog svarbu, kad vyriausybės, verslo 
bendruomenė, miestai, regionai, 
tarptautinės organizacijos, pilietinė 
visuomenė ir akademinės įstaigos plėtotų 
struktūrinį ir konstruktyvų dialogą ir kad 
būtų užtikrintas jų dalyvavimas planuojant 
ir įgyvendinant klimato srities veiksmus, 
siekiant sutelkti tvirtas visuotines 
pastangas sukurti mažą anglies dioksido 
kiekį išmetančias ir klimato kaitos 
poveikiui atsparias visuomenes; palankiai 
vertina tai, kad buvo sukurta „Pasaulinė 
veiksmų klimato kaitos srityje 
darbotvarkė“, kuri buvo sudaryta Limos ir 
Paryžiaus veiksmų darbotvarkės pagrindu 
ir į kurią įtrauktos septyniasdešimt įvairių 
suinteresuotųjų subjektų iniciatyvų 
skirtinguose sektoriuose;

46. atkreipia dėmesį į veiksmus, kurių 
imasi vis daugiau įvairių nevalstybinių 
subjektų, siekdami sumažinti savo 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tapti 
atsparesni klimato kaitai; todėl pabrėžia, 
jog svarbu, kad vyriausybės, verslo 
bendruomenė, miestai, regionai, 
tarptautinės organizacijos, pilietinė 
visuomenė, religinės institucijos ir 
akademinės įstaigos plėtotų struktūrinį ir 
konstruktyvų dialogą ir kad būtų 
užtikrintas jų dalyvavimas planuojant ir 
įgyvendinant klimato srities veiksmus, 
siekiant sutelkti tvirtas visuotines 
pastangas sukurti mažą anglies dioksido 
kiekį išmetančias ir klimato kaitos 
poveikiui atsparias visuomenes; palankiai 
vertina tai, kad buvo sukurta „Pasaulinė 
veiksmų klimato kaitos srityje 
darbotvarkė“, kuri buvo sudaryta Limos ir 
Paryžiaus veiksmų darbotvarkės pagrindu 
ir į kurią įtrauktos septyniasdešimt įvairių 
suinteresuotųjų subjektų iniciatyvų 
skirtinguose sektoriuose;
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Pakeitimas 14
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir 2016 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos Marakeše, Maroke (COP 22)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
66 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

66. ragina taikyti įvairialypę anglies 
dioksido kainodarą kaip visuotiniu mastu 
naudotiną teršalų išmetimo valdymo 
priemonę ir paskirstyti pajamas iš prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais su klimato 
kaita susijusioms investicijoms, taip pat 
pajamas iš degalus naudojančių 
tarptautinio transporto priemonių išmetamo 
anglies dioksido kainos nustatymo; taip pat 
ragina iš dalies naudoti žemės ūkiui 
skiriamas subsidijas siekiant užtikrinti 
investicijas į atsinaujinančiosios energijos 
gamybą ir vartojimą ūkiuose; pabrėžia, 
kad svarbu sutelkti privačiojo sektoriaus 
kapitalą ir pritraukti reikiamas investicijas į 
mažo anglies dioksido kiekio 
technologijas; ragina vyriausybes ir 
viešąsias ir privačias finansų įstaigas, 
įskaitant bankus, pensijų fondus ir 
draudimo bendroves ambicingai 
įsipareigoti skolinimo ir investavimo 
praktiką suderinti su tikslu užtikrinti, kad 
temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 2 °C, 
ir iškastinio kuro atsisakymu, įskaitant 
laipsnišką iškastinio kuro investicijoms 
skirtų eksporto kreditų panaikinimą; ragina 
suteikti konkrečias valstybės garantijas 
„žaliosioms“ investicijoms, žymėms ir 
mokestinėms lengvatoms, taikomoms 

66. ragina taikyti įvairialypę anglies 
dioksido kainodarą kaip visuotiniu mastu 
naudotiną teršalų išmetimo valdymo 
priemonę ir paskirstyti pajamas iš prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais su klimato 
kaita susijusioms investicijoms, taip pat 
pajamas iš degalus naudojančių 
tarptautinio transporto priemonių išmetamo 
anglies dioksido kainos nustatymo; taip pat 
ragina, siekiant sudaryti ūkininkams 
galimybes prisidėti prie klimato kaitos 
švelninimo, taikyti bendrą žemės ūkio 
politiką; pabrėžia, kad svarbu sutelkti 
privačiojo sektoriaus kapitalą ir pritraukti 
reikiamas investicijas į mažo anglies 
dioksido kiekio technologijas; ragina 
vyriausybes ir viešąsias ir privačias finansų 
įstaigas, įskaitant bankus, pensijų fondus ir 
draudimo bendroves ambicingai 
įsipareigoti skolinimo ir investavimo 
praktiką suderinti su tikslu užtikrinti, kad 
temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 2 °C, 
ir iškastinio kuro atsisakymu, įskaitant 
laipsnišką iškastinio kuro investicijoms 
skirtų eksporto kreditų panaikinimą; ragina 
suteikti konkrečias valstybės garantijas 
„žaliosioms“ investicijoms, žymėms ir 
mokestinėms lengvatoms, taikomoms 
„žaliesiems“ investiciniams fondams ir 
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„žaliesiems“ investiciniams fondams ir 
„žaliųjų“ obligacijų išleidimui;

„žaliųjų“ obligacijų išleidimui;

Or. en


