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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pabrėžia plataus užmojo ES kovos 

su klimato kaita politikos svarbą norint, 

kad ES pasauliniu mastu veiktų kaip 

patikima partnerė, kad būtų išlaikytas ES 

pirmavimas pasaulinės kovos su klimato 

kaita srityje ir kad būtų laikomasi 

Paryžiaus susitarimo; palankiai vertina 

Europos Parlamento ir Tarybos susitarimą 

iki 2030 m. padidinti tikslų 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir 

energijos vartojimo efektyvumo srityje 

užmojį atitinkamai iki 32 ir 32,5 proc., kurį 

pasiekus išmetamas ŠESD kiekis iki 

2030 m. sumažės daugiau kaip 45 proc.; 

todėl teigiamai vertina Komisijos pastabas 

dėl ES nacionaliniu lygmeniu nustatomų 

įpareigojančių veiksmų atnaujinimo, 

siekiant atsižvelgti į šiuos platesnius 

užmojus ir padidinti išmetamųjų teršalų 

kiekio mažinimo tikslą iki 2030 m; ragina 

Komisiją iki 2018 m. pabaigos parengti ES 

skirtą plataus užmojo vidurio laikotarpio 

nulinio išmetamųjų teršalų kiekio 

strategiją, kurioje būtų pateikta 

ekonomiškai efektyvi perspektyva pasiekti 

Paryžiaus susitarime patvirtintą nulinio 
išmetamųjų teršalų kiekio tikslą ir ne 

vėliau kaip iki 2050 m. sukurti visai 

anglies dioksido neišskiriančių 

technologijų ekonomiką, atsižvelgiant į 

teisingą Sąjungos dalį likusiame 

9. pabrėžia plataus užmojo ES klimato 

politikos svarbą norint, kad ES pasauliniu 

mastu veiktų kaip patikima partnerė, kad 

būtų išlaikytas ES pirmavimas pasaulinės 

kovos su klimato kaita srityje ir kad būtų 

laikomasi Paryžiaus susitarimo; atkreipia 

dėmesį į Europos Parlamento ir Tarybos 

susitarimą iki 2030 m. padidinti tikslų 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir 

energijos vartojimo efektyvumo srityje 

užmojį atitinkamai iki 32 ir 32,5 proc., kurį 

pasiekus išmetamas ŠESD kiekis iki 

2030 m. sumažės daugiau kaip 45 proc.; 

taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos 

pastabas dėl ES nacionaliniu lygmeniu 

nustatomų įpareigojančių veiksmų 

atnaujinimo, siekiant atsižvelgti į šiuos 

platesnius užmojus ir padidinti išmetamųjų 

teršalų kiekio mažinimo tikslą iki 2030 m; 

ragina Komisiją iki 2018 m. pabaigos 

parengti ES skirtą plataus užmojo su 

išmetamųjų teršalų kiekiu susijusią 

strategiją, kurioje būtų pateikta 

ekonomiškai efektyvi perspektyva siekiant 

užtikrinti pusiausvyrą tarp išmetamųjų 

teršalų kiekio ir Paryžiaus susitarime 

patvirtinto sumažinto kiekio; 
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pasauliniame anglies dioksido kiekio 

mažinimo biudžete; pritaria Sąjungos 

nacionaliniu lygmeniu nustatomų 

įpareigojančių veiksmų atnaujinimui, 

nustatant tikslą visos ekonomikos mastu 

Sąjungoje išmetamų ŠESD kiekį iki 

2030 m. sumažinti 55 proc., palyginti su 

dešimtojo dešimtmečio lygiu; 

Or. en 

 

 


