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Pakeitimas 1
Rob Rooken

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta sanglaudos fondų svarbą 
kovojant su klimato kaita ir palankiai 
vertina siūlomo naujojo Bendrųjų 
nuostatų reglamento 2-ąjį politikos tikslą, 
kuris išdėstytas šio reglamento 
4 straipsnio 1 dalies b punkte ir kuriuo 
siekiama sukurti žalesnę, mažo anglies 
dioksido kiekio ir prie nulinio anglies 
dioksido kiekio technologijų pereinančią 
ekonomiką ir atsparią Europą, skatinant 
perėjimą prie švarios ir teisingos 
energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias 
investicijas, žiedinę ekonomiką, klimato 
kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie jos 
ir rizikos prevenciją bei valdymą; mano, 
kad šis tikslas turėtų būti pasiektas 
nepaliekant nė vieno nuošalyje;

1. pripažįsta sanglaudai skirtų lėšų 
svarbą kovojant su nelygybe; mano, kad šis 
tikslas turėtų būti pasiektas nepaliekant nė 
vieno nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 2
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta sanglaudos fondų svarbą 
kovojant su klimato kaita ir palankiai 
vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų 
reglamento 2-ąjį politikos tikslą, kuris 
išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 

1. pripažįsta sanglaudai skirtų lėšų 
svarbą kovojant su klimato kaita ir 
palankiai vertina siūlomo naujojo Bendrųjų 
nuostatų reglamento 2-ąjį politikos tikslą, 
kuris išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
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mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje; pabrėžia ESIF lėšų svarbą 
norint pasiekti tikslą skirti 30 proc. naujų 
investicijų su klimatu susijusioms 
išlaidoms ir 10 proc. su biologine įvairove 
susijusioms išlaidoms, taip pat pagal kitą 
DFP ir ekonomikos gaivinimo priemones; 
ragina Komisiją nustatyti bendrus veiklos 
rezultatų ir įdėtų pastangų rodiklius 
siekiant užtikrinti, kad projektais būtų 
pasiekti Sąjungos klimato politikos tikslai;

Or. en

Pakeitimas 3
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta sanglaudos fondų svarbą 
kovojant su klimato kaita ir palankiai 
vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų 
reglamento 2-ąjį politikos tikslą, kuris 
išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

1. pripažįsta, kad sanglaudai skirtos 
lėšos svarbios norint laikytis sanglaudos 
politikos principų ir kaip priemonė, kuri 
teikiama siekiant suteikti postūmį 
atokiausiems, salų ir kalnuotiems 
regionams; taip pat pripažįsta, kad 
sanglaudai skirtos lėšos atlieka esminį 
vaidmenį siekiant Europos žaliajame 
kurse išdėstytų tikslų ir, konkrečiau, 
kovojant su klimato kaita, ir palankiai 
vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų 
reglamento 2-ąjį politikos tikslą, kuris 
išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
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prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

Or. pt

Pakeitimas 4
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta sanglaudos fondų svarbą 
kovojant su klimato kaita ir palankiai 
vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų 
reglamento 2-ąjį politikos tikslą, kuris 
išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

1. pripažįsta sanglaudai skirtų lėšų 
svarbą kovojant su klimato kaita ir 
palankiai vertina siūlomo naujojo Bendrųjų 
nuostatų reglamento 2-ąjį politikos tikslą, 
kuris išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
visapusiškai padėti siekti didesnio užmojo 
Sąjungos 2030 m. klimato politikos tikslo 
ir tikslo kuo anksčiau ir ne vėliau kaip 
2050 m. pasiekti, kad ŠESD poveikis būtų 
neutralus, kaip nurodyta Europos klimato 
teisės akte; pabrėžia, kad pereinant prie 
tvarios ir neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomikos niekas neturėtų likti 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 5
Hermann Tertsch
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta sanglaudos fondų svarbą 
kovojant su klimato kaita ir palankiai 
vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų 
reglamento 2-ąjį politikos tikslą, kuris 
išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

1. pripažįsta sanglaudai skirtų lėšų 
svarbą kovojant su klimato kaita ir 
palankiai vertina siūlomo naujojo Bendrųjų 
nuostatų reglamento 2-ąjį politikos tikslą, 
kuris išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje, naudojant priemones, dėl kurių 
ekonominė veikla tampa suderinama su 
aplinkos apsauga;

Or. es

Pakeitimas 6
Nikos Androulakis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta sanglaudos fondų svarbą 
kovojant su klimato kaita ir palankiai 
vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų 
reglamento 2-ąjį politikos tikslą, kuris 
išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 

1. pabrėžia sanglaudai skirtų lėšų 
svarbą kovojant su klimato kaita ir vykdant 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą; palankiai vertina siūlomo 
naujojo Bendrųjų nuostatų reglamento 2-ąjį 
politikos tikslą, kuris išdėstytas šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 
kuriuo siekiama sukurti žalesnę, mažo 
anglies dioksido kiekio ir prie nulinio 
anglies dioksido kiekio technologijų 
pereinančią ekonomiką ir atsparią Europą, 
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mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos 
energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias 
investicijas, žiedinę ekonomiką, klimato 
kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie jos 
ir rizikos prevenciją bei valdymą; mano, 
kad šis tikslas turėtų būti pasiektas 
nepaliekant nė vieno nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 7
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta sanglaudos fondų svarbą 
kovojant su klimato kaita ir palankiai 
vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų 
reglamento 2-ąjį politikos tikslą, kuris 
išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

1. pripažįsta sanglaudai skirtų lėšų 
svarbą kovojant su klimato kaita ir 
palankiai vertina siūlomo naujojo Bendrųjų 
nuostatų reglamento 2-ąjį politikos tikslą, 
kuris išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje ir laikantis Europos žaliojo 
kurso;

Or. es

Pakeitimas 8
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta sanglaudos fondų svarbą 
kovojant su klimato kaita ir palankiai 
vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų 
reglamento 2-ąjį politikos tikslą, kuris 
išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; mano, kad šis tikslas turėtų 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

1. pripažįsta sanglaudai skirtų lėšų 
svarbą kovojant su klimato kaita ir 
palankiai vertina siūlomo naujojo Bendrųjų 
nuostatų reglamento 2-ąjį politikos tikslą, 
kuris išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 
1 dalies b punkte ir kuriuo siekiama sukurti 
žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir 
prie nulinio anglies dioksido kiekio 
technologijų pereinančią ekonomiką ir 
atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją 
bei valdymą; tvirtina, kad šis tikslas turi 
būti pasiektas nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 9
Nikos Androulakis

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pranešime apie Sąjungos padėtį 
paskelbtus planus dėl tikslo iki 2030 m. 
bent 55 proc. sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; 
primena, kad jei ES nori įvykdyti savo 
tarptautinius įsipareigojimus ir iki 
2050 m. pasiekti, kad jos poveikis klimatui 
būtų neutralus, reikia užsibrėžti didesnio 
užmojo tikslus; pabrėžia, kad sanglaudos 
politika padeda siekti šio tikslo per savo 
finansavimo priemones;

Or. en
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Pakeitimas 10
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
siekiant neutralaus poveikio klimatui ir 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tikslų vykdant teisingą pertvarką ir kuriant 
novatoriškesnę ekonomiką, kurioje siūlomi 
tvarūs atliekų mažinimo, vandentvarkos, 
energijos vartojimo efektyvumo ir judumo 
sprendimai, ir pereinant prie netoksiškos ir 
visiškai žiedinės ekonomikos; todėl 
pabrėžia sanglaudos projektų svarbą 
pertvarkant Europos ekonomiką į žaliąją 
ir skaitmeninę ekonomiką ir ypač didinant 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
platinant mažo energijos vartojimo 
intensyvumo plėtros modelius;

Or. en

Pakeitimas 11
Nikos Androulakis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos; 
mano, kad jokia programa, daranti 
neigiamą poveikį mūsų pastangoms 
pasiekti klimato politikos tikslus, 
nustatytus pagal Reglamentą (ES) * * */* 
* * *, kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
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neutralizavimo sistema (Europos klimato 
teisės aktas), neturėtų būti finansuojama 
ir remiama pagal sanglaudos politiką;

Or. en

Pakeitimas 12
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarią, efektyviai 
energiją ir išteklius naudojančią ir žiedinę 
ekonomiką, kurioje siūlomi tvarūs atliekų 
mažinimo, vandentvarkos, energijos 
vartojimo efektyvumo ir pastatų 
renovacijos, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos ir perėjimo prie netaršaus 
judumo bei tvariai išgaunamas medžiagas 
naudojančios ir netoksiškos žiedinės 
bioekonomikos sprendimai;

Or. en

Pakeitimas 13
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir tvaraus judumo, biologinės 



AM\1213121LT.docx 11/34 PE657.316v01-00

LT

pereinant prie žiedinės bioekonomikos; įvairovės nykimo ir ekosistemų būklės 
blogėjimo sustabdymo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos, 
skatinant projektus laikantis principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“;

Or. en

Pakeitimas 14
Rob Rooken

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika kuriant 
novatoriškesnę ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 15
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo ir 
efektyvaus išteklių naudojimo, 
vandentvarkos, energijos taupymo bei 
vartojimo efektyvumo, judumo sprendimai, 
ir pereinant prie žiedinės ekonomikos 
propaguojant ir taikant pakopinio 
naudojimo principą;
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Or. en

Pakeitimas 16
Hermann Tertsch

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, 
kurioje siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika remiant didesnį 
klimato kaitos poveikį patiriančius 
sektorius, pvz., turizmą ir ūkininkavimą; 
pritaria tam, kad būtų kuriama 
novatoriškesnė ekonomika, kurioje būtų 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinama prie žiedinės ekonomikos;

Or. es

Pakeitimas 17
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę, labiau skaitmeninę 
ir žalesnę ekonomiką, kurioje siūlomi 
tvarūs atliekų mažinimo, vandentvarkos, 
energijos vartojimo efektyvumo ir žaliojo 
judumo sprendimai, ir pereinant prie 
žiedinės bioekonomikos;

Or. pt
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Pakeitimas 18
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, 
vandentvarkos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir judumo sprendimai, ir 
pereinant prie žiedinės bioekonomikos;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali 
atlikti sanglaudos politika, be kita ko, 
kuriant novatoriškesnę ekonomiką, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų ir išmetamo teršalų 
kiekio mažinimo, vandentvarkos, energijos 
vartojimo efektyvumo ir judumo 
sprendimai, ir pereinant prie žiedinės 
bioekonomikos;

Or. es

Pakeitimas 19
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad vykdant perspektyvią 
sanglaudos politiką neturėtų būti teikiama 
jokia tiesioginė ar netiesioginė parama 
iškastiniam kurui ir turėtų būti užtikrinta, 
kad visi ES fondai, programos ir projektai 
atitiktų siekį užtikrinti, kad visuotinis 
atšilimas neviršytų 1,5 ° C ikipramoninio 
laikotarpio lygio, atitinkamais atvejais 
taikant pagal ES taksonomiją nustatytus 
kriterijus; pabrėžia, kad visuose ES 
finansuojamuose projektuose turėtų būti 
griežtai laikomasi principo „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“;

Or. en
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Pakeitimas 20
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia strateginį 
atsinaujinančiųjų išteklių, tvarios ir 
decentralizuotai tiekiamos energijos 
vaidmenį vystant teritoriją ir joje esančias 
įmones, ypač MVĮ; atkreipia dėmesį į 
periferinių ir atokiausių regionų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
potencialą, susijusį su jų geografinėmis ir 
klimato ypatybėmis;

Or. en

Pakeitimas 21
Hermann Tertsch

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina, kad sanglaudos politikai 
būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo remiant 
rizikos prevencijos veiksmus prisitaikyti 
prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, taikant ekosistema grindžiamus 
metodus, kuriant naują infrastruktūrą arba 
modifikuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu 
ir vietos lygmenimis;

3. ragina skirti sanglaudos politikai, 
derinant ją su kitų sričių ES politika, 
svarbesnį vaidmenį remiant rizikos 
prevencijos veiksmus, kad būtų 
prisitaikyta prie dabartinio ir būsimo 
klimato kaitos poveikio regioniniu ir 
vietos lygmenimis kuriant naują arba 
modernizuojant esamą infrastruktūrą; 

Or. es

Pakeitimas 22
Nikos Androulakis

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina, kad sanglaudos politikai 
būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo remiant 
rizikos prevencijos veiksmus prisitaikyti 
prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, taikant ekosistema grindžiamus 
metodus, kuriant naują infrastruktūrą arba 
modifikuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis;

3. pabrėžia sanglaudos politikos 
svarbą remiant rizikos prevencijos 
veiksmus, kad būtų prisitaikyta prie 
dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio taikant ekosisteminius metodus, 
kuriant naują arba modernizuojant esamą 
infrastruktūrą ir didinant atsparumą 
nelaimėms regioniniu ir vietos lygmenimis; 
ragina didinti nacionalinių arba 
regioninių civilinės saugos institucijų 
dalyvavimą įgyvendinant sanglaudos 
politiką;

Or. en

Pakeitimas 23
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina, kad sanglaudos politikai 
būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo remiant 
rizikos prevencijos veiksmus prisitaikyti 
prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, taikant ekosistema grindžiamus 
metodus, kuriant naują infrastruktūrą arba 
modifikuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu 
ir vietos lygmenimis;

3. ragina sanglaudos politikai suteikti 
svarbesnį vaidmenį remiant rizikos 
prevencijos veiksmus, kad būtų 
prisitaikyta prie dabartinio ir būsimo 
klimato kaitos poveikio taikant 
ekosisteminius metodus ir gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus siekiant 
kurti naują arba modernizuoti esamą 
infrastruktūrą ir priimti atsparumo 
nelaimėms didinimo priemones regioniniu 
ir vietos lygmenimis;

Or. es

Pakeitimas 24
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina, kad sanglaudos politikai 
būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo remiant 
rizikos prevencijos veiksmus prisitaikyti 
prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, taikant ekosistema grindžiamus 
metodus, kuriant naują infrastruktūrą arba 
modifikuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis;

3. ragina sanglaudos politikai skirti 
svarbesnį vaidmenį remiant rizikos 
prevencijos veiksmus, kad būtų 
prisitaikyta prie dabartinio ir būsimo 
klimato kaitos poveikio taikant 
ekosisteminius metodus, kuriant naują arba 
modernizuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis; pripažįsta vietos 
sektorinių iniciatyvų svarbą siekiant 
socialinio ir aplinkosauginio tvarumo ir 
atsparumo visose vietose, pasitelkiant 
konkretiems poreikiams pritaikytus 
politinių priemonių derinius, ir ragina 
naudoti tokias priemones kaip 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
projektai ir integruotosios teritorinės 
priemonės, kad būtų skatinamas 
daugiapakopis kovos su klimato kaita 
iniciatyvų valdymas; pabrėžia, kad 
atsižvelgiant į poreikius skiriamos lėšos 
vietos ir regionų lygmeniu pritaikytoms 
priemonėms ne tik darytų didelį poveikį 
ekonomikai, bet ir turėtų telkiamąjį 
poveikį bendruomenės dalyvavimui 
dalyvavimo struktūrose;

Or. en

Pakeitimas 25
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina, kad sanglaudos politikai 
būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo remiant 
rizikos prevencijos veiksmus prisitaikyti 
prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, taikant ekosistema grindžiamus 
metodus, kuriant naują infrastruktūrą arba 
modifikuojant esamą infrastruktūrą ir 

3. ragina sanglaudos politikai skirti 
svarbesnį vaidmenį remiant rizikos 
prevencijos veiksmus, kad būtų 
prisitaikyta prie dabartinio ir būsimo 
klimato kaitos poveikio, daugiausia labiau 
nutolusiuose regionuose, tokiuose kaip 
atokiausi regionai, kuriems paprastai kyla 
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didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis;

papildomų sunkumą dėl jų geografinės 
padėties, taikant ekosisteminius metodus, 
kuriant naują arba modernizuojant esamą 
infrastruktūrą ir didinant atsparumą 
nelaimėms regioniniu ir vietos lygmenimis; 
pabrėžia, jog reikia, kad nacionalinės ir 
regioninės valdžios institucijos dirbtų 
koordinuotai ir bendradarbiautų 
nustatant prioritetus ir veiklos sritis 
laikydamosi Europos žaliojo kurso 
principų;

Or. pt

Pakeitimas 26
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina, kad sanglaudos politikai 
būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo remiant 
rizikos prevencijos veiksmus prisitaikyti 
prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, taikant ekosistema grindžiamus 
metodus, kuriant naują infrastruktūrą arba 
modifikuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis;

3. ragina sanglaudos politikai skirti 
svarbesnį vaidmenį remiant rizikos 
prevencijos veiksmus, kad būtų 
prisitaikyta prie dabartinio ir būsimo 
klimato kaitos poveikio taikant 
ekosisteminius metodus, kuriant naują arba 
modernizuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis; ragina nustatyti 
veiksmingus regioninio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo mechanizmus 
gaivalinių nelaimių prevencijos srityje, 
pvz., reagavimo pajėgumo, valdymo ir 
savitarpio pagalbos įvykus nelaimei 
mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 27
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina, kad sanglaudos politikai 
būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo remiant 
rizikos prevencijos veiksmus prisitaikyti 
prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, taikant ekosistema grindžiamus 
metodus, kuriant naują infrastruktūrą arba 
modifikuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis;

3. ragina sanglaudos politikai skirti 
svarbesnį vaidmenį remiant rizikos 
prevencijos veiksmus, kad būtų 
prisitaikyta prie dabartinio ir būsimo 
klimato kaitos poveikio taikant 
ekosisteminius metodus, kuriant naują arba 
modernizuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis; ragina ES 
finansuojamiems projektams taikyti 
atsparumo klimato kaitai didinimo 
užtikrinimo kriterijus laikantis privalomų 
gairių, kurias parengs Komisija;

Or. en

Pakeitimas 28
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina, kad sanglaudos politikai 
būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo remiant 
rizikos prevencijos veiksmus prisitaikyti 
prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, taikant ekosistema grindžiamus 
metodus, kuriant naują infrastruktūrą arba 
modifikuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis;

3. ragina sanglaudos politikai skirti 
svarbesnį vaidmenį remiant rizikos 
prevencijos veiksmus, kad būtų 
prisitaikyta prie dabartinio ir būsimo 
klimato kaitos poveikio taikant 
ekosisteminius metodus, kuriant naują arba 
modernizuojant esamą infrastruktūrą ir 
didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir 
vietos lygmenimis, kartu visapusiškai 
atsižvelgiant į su biologine įvairove 
susijusius tikslus ir padedant jų siekti;

Or. en

Pakeitimas 29
Michal Wiezik
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į 2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategijoje Komisijos 
pateiktą pasiūlymą, kad daugiau kaip 20 
000 gyventojų turintys miestai parengtų 
miestų žalinimo planus siekiant sukurti 
biologine įvairove pasižyminčius ir 
prieinamus miesto miškus, parkus ir 
sodus, miesto ūkius, žaliuosius stogus, 
sienas ir medžiais apaugusias gatves; 
pakartoja, kad tokia priemonė darytų 
teigiamą poveikį miesto mikroklimatui ir 
sveikatai, ypač pažeidžiamų grupių; 
skatina imtis šių veiksmų ir ragina 
sutelkti politikos, reglamentavimo ir 
finansines priemones jiems įgyvendinti; 

Or. en

Pakeitimas 30
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad ateinantys dešimt 
metų turės lemiamos įtakos mūsų kovai su 
kritine klimato ir aplinkos padėtimi; 
pabrėžia, kad sanglaudos politika, kaip 
pagrindinė Sąjungos investicijų politika, 
turėtų būti visiškai suderinta su Sąjungos 
klimato ir aplinkos apsaugos politikos 
tikslais ir pagal ją visų pirma turėtų būti 
užtikrinta, kad visais ES finansuojamais 
projektais būtų laikomasi principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“, kaip 
nustatyta ES taksonomijoje;

Or. en
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Pakeitimas 31
Rob Rooken

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų 
(NEKSVP) ir teritorinių teisingos 
pertvarkos planų svarbą siekiant 
įgyvendinti ES klimato ir energetikos 
politikos prioritetus, vykdant tarptautinius 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą ir atsižvelgiant į socialinius 
pertvarkos aspektus; pabrėžia vietos ir 
regionų valdžios institucijų vaidmenį 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos srityje; ragina Komisiją stebėti 
nacionalinių vyriausybių bei vietos ir 
regionų valdžios institucijų daromą 
pažangą sprendžiant klimato kaitos 
problemas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32
Hermann Tertsch

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena nacionalinių energetikos ir 
klimato srities veiksmų planų (NEKSVP) ir 
teritorinių teisingos pertvarkos planų 
svarbą siekiant įgyvendinti ES klimato ir 
energetikos politikos prioritetus, vykdant 
tarptautinius įsipareigojimus pagal 
Paryžiaus susitarimą ir atsižvelgiant į 
socialinius pertvarkos aspektus; pabrėžia 
vietos ir regionų valdžios institucijų 
vaidmenį klimato kaitos švelninimo ir 

4. primena nacionalinių energetikos ir 
klimato srities veiksmų planų (NEKSVP) ir 
teritorinių teisingos pertvarkos planų 
svarbą siekiant įgyvendinti ES klimato ir 
energetikos politikos prioritetus, vykdant 
tarptautinius įsipareigojimus pagal 
Paryžiaus susitarimą ir atsižvelgiant į 
socialinius ir ekonominius pertvarkos 
aspektus; pabrėžia vietos ir regionų 
valdžios institucijų vaidmenį klimato 
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prisitaikymo prie jos srityje; ragina 
Komisiją stebėti nacionalinių vyriausybių 
bei vietos ir regionų valdžios institucijų 
daromą pažangą sprendžiant klimato 
kaitos problemas;

kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
srityje; ragina Komisiją ir valstybes nares 
gerinti koordinavimą ir didinti skaidrumą 
visais su energetika ir klimatu susijusiais 
klausimais;

Or. es

Pakeitimas 33
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų 
(NEKSVP) ir teritorinių teisingos 
pertvarkos planų svarbą siekiant 
įgyvendinti ES klimato ir energetikos 
politikos prioritetus, vykdant tarptautinius 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 
ir atsižvelgiant į socialinius pertvarkos 
aspektus; pabrėžia vietos ir regionų 
valdžios institucijų vaidmenį klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
srityje; ragina Komisiją stebėti 
nacionalinių vyriausybių bei vietos ir 
regionų valdžios institucijų daromą 
pažangą sprendžiant klimato kaitos 
problemas;

4. primena vietos ir regioninių 
valdžios institucijų dalyvavimo rengiant 
nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus (NEKSVP) ir teritorinius 
teisingos pertvarkos planus svarbą siekiant 
įgyvendinti ES klimato ir energetikos 
politikos prioritetus, vykdant tarptautinius 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 
ir atsižvelgiant į socialinius pertvarkos 
aspektus; pabrėžia vietos ir regionų 
valdžios institucijų ir privačių subjektų, 
tokių kaip MVĮ, vaidmenį klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos srityje; 
ragina Komisiją remti veiksmingą 
daugiapakopį valdymą planuojant ir 
įgyvendinant veiksmus, užtikrinant 
veiksmingą struktūrinį dialogą su vietos ir 
regionų valdžios institucijomis ir užtikrinti 
klimato ir energetikos politikos veiksmų 
planų derėjimą ir papildomumą visais 
valdymo lygmenimis, ir stebėti jų pažangą 
sprendžiant klimato kaitos problemas; 
ragina kurti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes ir toliau derinti ESI fondų ir 
kitų programų, tokių kaip „Europos 
horizontas“, lėšas siekiant rasti 
novatoriškų kovos su klimato kaita 
sprendimų ir sukurti atsparesnę ir 
tvaresnę Europos ekonomiką; ragina 
Komisiją ir vadovaujančiąsias institucijas 
supaprastinti su sanglaudos politika 
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susijusias procedūras siekiant užtikrinti, 
kad privatūs subjektai ir ypač MVĮ galėtų 
gauti ES finansavimą pagal sanglaudos 
politiką; 

Or. en

Pakeitimas 34
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena nacionalinių energetikos ir 
klimato srities veiksmų planų (NEKSVP) ir 
teritorinių teisingos pertvarkos planų 
svarbą siekiant įgyvendinti ES klimato ir 
energetikos politikos prioritetus, vykdant 
tarptautinius įsipareigojimus pagal 
Paryžiaus susitarimą ir atsižvelgiant į 
socialinius pertvarkos aspektus; pabrėžia 
vietos ir regionų valdžios institucijų 
vaidmenį klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos srityje; ragina 
Komisiją stebėti nacionalinių vyriausybių 
bei vietos ir regionų valdžios institucijų 
daromą pažangą sprendžiant klimato kaitos 
problemas;

4. primena nacionalinių energetikos ir 
klimato srities veiksmų planų (NEKSVP) ir 
teritorinių teisingos pertvarkos planų 
svarbą siekiant įgyvendinti ES klimato ir 
energetikos politikos prioritetus, vykdant 
tarptautinius įsipareigojimus pagal 
Paryžiaus susitarimą ir atsižvelgiant į 
socialinius pertvarkos aspektus; pabrėžia 
vietos ir regionų valdžios institucijų 
vaidmenį klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos srityje; ragina 
Komisiją stebėti nacionalinių vyriausybių 
bei vietos ir regionų valdžios institucijų 
daromą pažangą sprendžiant klimato kaitos 
problemas, teikti techninę paramą ir 
padėti mobilizuoti lėšas bei stiprinti 
gebėjimus; todėl primena ir palankiai 
vertina Komisijos siekį pradėti įgyvendinti 
Europos klimato paktą;

Or. en

Pakeitimas 35
Rob Rooken

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina kurti holistines regioninės 
integracijos strategijas, siekiant užtikrinti 
darnų vystymąsi ir švelninti klimato kaitos 
padarinius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 36
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina kurti holistines regioninės 
integracijos strategijas, siekiant užtikrinti 
darnų vystymąsi ir švelninti klimato kaitos 
padarinius.

5. ragina kurti holistines regioninės 
integracijos strategijas, siekiant užtikrinti 
darnų vystymąsi ir švelninti klimato kaitos 
padarinius;. pabrėžia, jog svarbu remtis 
pažangiosios specializacijos strategijomis 
siekiant įgyti didelių konkurencinių 
pranašumų ir sukurti įvairių Europos 
regionų ir valstybių narių sąveiką vykdant 
Europos teritorinį bendradarbiavimą, kad 
būtų parengtas Europos atsakas į klimato 
kaitos keliamus uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 37
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina kurti holistines regioninės 
integracijos strategijas, siekiant užtikrinti 
darnų vystymąsi ir švelninti klimato kaitos 
padarinius.

5. ragina kurti holistines regioninės 
integracijos strategijas, siekiant užtikrinti 
darnų vystymąsi, švelninti klimato kaitos 
padarinius ir visapusiškai prisidėti prie 
Paryžiaus susitarimo tikslų;
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Or. en

Pakeitimas 38
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, jog reikia, kad ERPF 
lėšomis būtų skatinamas tvaresnis 
judumas mieste pasitelkiant tikslinius 
projektus, tokius kaip investicijos į 
netaršaus judumo mieste projektavimą, 
vietos infrastruktūros (pvz., dviračių takų) 
kūrimas, paskatų privatiems tikslams 
naudoti netaršias transporto priemones 
nustatymas, ir rodyti pavyzdį vykdant 
viešuosius pirkimus (miesto autobusai, 
taksi licencijos), nes tai gali būti tvirtas 
pagrindas siekiant pereiti prie netaršaus 
judumo diegiant įkrovimo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 39
Ondřej Knotek

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į 
technologinio neutralumo principą; 
primena branduolinės energijos, kaip 
mažo anglies dioksido kiekio elektros 
energijos ir mažo anglies dioksido kiekio 
vandenilio šaltinio, svarbą ir vaidmenį, 
kurį ji gali atlikti pereinant prie 
neutralaus poveikio klimatui iki 2050 m.;

Or. en
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Pakeitimas 40
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia kuo labiau 
remti mokslinius tyrimus, plėtrą ir su 
atsinaujinančiųjų išteklių bei netaršia 
energija susijusią veiklą; todėl ragina 
remti branduolinius ir vandenilio 
projektus;

Or. fr

Pakeitimas 41
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad regionų valdžios 
institucijos atlieka nepakeičiamą 
vaidmenį sėkmingai valdant aplinkos 
apsaugos ir plėtros politiką, nes pasaulinė 
klimato kaita siauriausia prasme yra 
regioninio ir vietinio pobūdžio;

Or. en

Pakeitimas 42
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. atkreipia dėmesį į didžiulį 
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išmintingai sukurtos žiedinės ekonomikos 
potencialą, todėl ragina paramą 
pirmiausia teikti projektams ir įmonėms, 
dirbantiems žiedinių produktų 
projektavimo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 43
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pakartoja, kad sanglaudos politika 
ir regioninėmis aplinkos apsaugos 
strategijomis gali būti sprendžiama viena 
iš kuo skubiausiai spręstinų europiečiams 
kylančių problemų ir gerokai prisidėta 
siekiant Sąjungos klimato politikos tikslų; 

Or. en

Pakeitimas 44
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia sanglaudos politikos 
vaidmenį didinant atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimą ir švarios energijos 
išteklių prieinamumą, visų pirma remiant 
alternatyvių energijos šaltinių, pvz., 
švariojo vandenilio, diegimą;

Or. en
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Pakeitimas 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, kad pilietinė visuomenė 
dėl savo išradingumo ir verslumo gali 
atlikti svarbų vaidmenį; ryžtingai ragina 
dalį ESF lėšų skirti socialinės ir 
integracinės ekonomikos iniciatyvų 
finansavimui;

Or. fr

Pakeitimas 46
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pripažįsta, kad sanglaudos politika 
daro tiesioginį poveikį Sąjungos piliečių 
gyvenimo kokybei ir padeda jiems 
susidoroti su naujais iššūkiais, pvz., 
demografiniais pokyčiais, pramonės 
pertvarka ir klimato kaita;

Or. en

Pakeitimas 47
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. pažymi, kad visuomenės pokyčiai 
ir klimato kaitos problemos suvokimas 
daro poveikį darbo rinkai, įskaitant 



PE657.316v01-00 28/34 AM\1213121LT.docx

LT

pramonės sektorių uždarymą ir naujų 
verslo rūšių ir darbo formų kūrimą; 
ragina dalį ESF lėšų skirti darbuotojų, 
ieškančių darbo vadinamuosiuose 
žaliuosiuose sektoriuose, profesiniam 
mokymui;

Or. fr

Pakeitimas 48
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina regionų lygmeniu parengti 
plataus užmojo aplinkos apsaugos, 
klimato ir vystymosi politiką, paremtą 
Darbotvarke iki 2030 m., Europos 
žaliuoju kursu, 2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategija ir 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos strategija;

Or. en

Pakeitimas 49
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. pakartoja prašymą užtikrinti 
visišką skaidrumą skiriant lėšas ir 
gavėjams jas naudojant; atkreipia dėmesį 
į tai, kad dažni vertinimai yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų 
naudojamos tinkamai;

Or. fr
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Pakeitimas 50
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. primygtinai ragina užtikrinti 
subalansuotą, darnų ir įtraukų Sąjungos 
vystymąsi įgyvendinant sanglaudos 
politiką, pagal kurią būtų atsižvelgiama į 
visų valstybių narių, jų regionų ir piliečių 
ypatumus ir poreikius; 

Or. en

Pakeitimas 51
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. pabrėžia, kad regionų aplinkos 
apsaugos politika turi apimti priemones, 
kuriomis būtų siekiama prisitaikyti prie 
neišvengiamų neigiamų klimato kaitos 
padarinių nulemtos žalos, ir kad jų 
nuostatos turi būti įtrauktos į visas 
atitinkamas politikos sritis;

Or. en

Pakeitimas 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. ryžtingai ragina užtikrinti, kad 
inovacijų paskatos būtų proporcingos ir 
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laipsniškos, siekiant nesudaryti 
nepalankių sąlygų labai mažoms įmonėms 
bei MVĮ ir ūkininkams;

Or. fr

Pakeitimas 53
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. primena, kad norint pagerinti 
Sąjungos piliečių gyvenimo kokybę reikia 
toliau plėtoti politiką, pagal kurią būtų 
sukurtos geresnės darbo ir gyvenimo 
sąlygos ir prisidėta prie aplinkos apsaugos 
bei kovos su klimato kaita;

Or. en

Pakeitimas 54
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5h. ragina teikti gerai parengtą tvarų 
regioninių aplinkos strategijų ir politikos 
finansavimą pasitelkiant Sanglaudos 
fondo lėšas, juo turėtų būti siekiama 
sumažinti visuotinį atšilimą ir susijusias 
ekonomines išlaidas, kurios 
kompleksinėje pasaulinėje aplinkoje yra 
didesnės nei klimato politikos veiksmų 
išlaidos;

Or. en
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Pakeitimas 55
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5i. primena, kad sanglaudos politika 
siekiama sumažinti teritorinę nelygybę 
visoje Sąjungoje ir skatinti mažiausiai 
išsivysčiusių jos regionų ekonominį 
vystymąsi, taigi regionuose, kuriuose 
ekonomika išskiria didesnį anglies 
dioksido kiekį, reikia veiksmingai ir 
tikslingai naudoti Sanglaudos fondo 
lėšas;

Or. en

Pakeitimas 56
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5j. pabrėžia, jog labai svarbu, kad 
sanglaudos politikos lėšos padėtų daugiau 
anglies dioksido išskiriantiems regionams 
greičiau pereiti prie švarios energijos ir 
anglies dioksido neišskiriančios 
infrastruktūros, o tai, nepaisant teigiamų 
pastarųjų metų pokyčių, dar nėra 
užtikrinta;

Or. en

Pakeitimas 57
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 k dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5k. ragina pradėti taikyti naujas 
nuostatas, kuriomis būtų siekiama 
užtikrinti kitos kartos sanglaudos politikos 
tinkamumą atsparumui klimato kaitai 
didinti;

Or. en

Pakeitimas 58
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 l dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5l. kartoja, kad sukurti požiūrį, 
grindžiamą tvariomis sanglaudos politikos 
lėšų investicijomis ir tiksline regionine 
aplinkos apsaugos politika norint pasiekti, 
kad ekonomika būtų netarši, yra būdas 
užtikrinti darnų vystymąsi ir teisingą 
pertvarką, dėl to ilguoju laikotarpiu būtų 
kuriamos aukštos kokybės darbo vietos;

Or. en

Pakeitimas 59
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 m dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5m. pabrėžia, kad Tarybos sprendimas 
bent 30 proc. ERPF skirti žaliesiems 
tikslams yra svarbus žingsnis norint 
pasiekti Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos politikos tikslus, nes 
sanglaudos politika yra vienas iš 
didžiausių paramos šaltinių daugeliui 
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valstybių narių; 

Or. en

Pakeitimas 60
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 n dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5n. nurodo, kad ERPF ir Sanglaudos 
fondo tikslų turėtų būti siekiama laikantis 
darnaus vystymosi principų, visų pirma 
atsižvelgiant į tai, kad labai svarbu spręsti 
klimato kaitos klausimą laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 61
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 o dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5o. pabrėžia, kad ES kyla rimtų 
iššūkių, ypač ekonomikos gaivinimo 
srityje, ir kad šiomis aplinkybėmis 
sanglaudos politika atliks esminį 
vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 62
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 p dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5p. pabrėžia, kad ES nustatė savo 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 
tikslus ir, siekiant mūsų piliečių gerovės, 
labai svarbu pasiekti nustatytus tikslus 
turint mintyje tai, kad sanglaudos politika 
yra itin svarbi priemonė šiems tikslams 
pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 63
Sunčana Glavak

Nuomonės projektas
5 q dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5q. pabrėžia ERPF ir iniciatyvos 
„ReactEu“ žaliojo tikslo svarbą norint 
finansiškai ir prioritetų teikimo požiūriu 
prisidėti prie Sąjungos klimato ir aplinkos 
apsaugos politikos tikslų ir tikslo iki 
2050 m. pasiekti, kad poveikis klimatui 
būtų neutralizuotas;

Or. en


