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Pakeitimas 77
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama;

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama ir kad, remiantis esamomis 
aplinkos, ekonomikos, užimtumo ir 
socialinės politikos sąsajomis, galėjo būti 
labiau atsižvelgta į socialinius klausimus. 
Be to, Komisija savo vertinime pažymėjo, 
kad nepaisant vis didėjančio 
aplinkosaugos tikslų užmojo, išlaidos 
aplinkos apsaugai Sąjungoje daugelį 
metų išliko nedidelės ir kad neįgyvendinus 
aplinkosaugos teisės aktų Sąjungos 
ekonomika kasmet patiria apie 55 mlrd. 
EUR išlaidų sveikatos priežiūrai ir 
tiesioginių aplinkos apsaugos išlaidų;

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019)233 final.

Or. en
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Pakeitimas 78
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama;

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama, kad ES nesilaiko savo 
tikslo iki 2020 m. sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą ir atkurti ekosistemų 
potencialą teikti paslaugas ir kad 
ekologinis poveikis, ypač maisto sistemų, 
išlieka pernelyg didelis. Suinteresuotieji 
subjektai pabrėžė, kad AVP turėtų būti 
visiškai suderintos su ES institucijų 
politiniais prioritetais, užtikrinant jų 
politinę atsakomybę;

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019)233 final.

Or. en
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Pakeitimas 79
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama;

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą1 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama. Ji pridūrė, kad socialiniai 
klausimai turėjo būti nagrinėjami 
atsižvelgiant į tai, kad aplinkos krizė daro 
įtaką visuomenei, o ne gamtai. Savo 
vertinime ji taip pat atkreipė dėmesį į 
žemą aplinkos apsaugos išlaidų lygį 
Europoje, neatitinkantį reikalavimų, 
nepaisant šioje srityje keliamų vis 
platesnio užmojo tikslų;

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019)233 final.

Or. pt



PE689.633v02-00 6/291 AM\1226728LT.docx

LT

Pakeitimas 80
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama;

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga siekiant nustatytų tikslų buvo 
nepakankama, ypač turint omenyje 
tikslus, susijusius su gamtos apsauga, 
aplinka, sveikata ir politikos integracija, ir 
pažymėjo, kad jos įgyvendinimas galėjo 
būti sustiprintas taikant griežtesnį 
stebėsenos mechanizmą; 

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019)233 final.

Or. cs

Pakeitimas 81
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama;

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama ir kad buvo galima nuveikti 
daugiau siekiant integruoti aplinkosaugos 
problemas į kitas ES politikos kryptis;

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019)233 final.

Or. en

Pakeitimas 82
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
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padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama;

padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Todėl sveika aplinka yra darnaus 
vystymosi pagrindas. Ji taip pat suteikė 
galimybę Sąjungai pasauliniu mastu kalbėti 
vienu balsu klimato ir aplinkos klausimais. 
Vertindama 7-ąją AVP Komisija taip pat 
padarė išvadą, kad pažanga, susijusi su 
gamtos apsauga, sveikata ir politikos 
integracija, yra nepakankama;

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019)233 final.

Or. en

Pakeitimas 83
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisijos vertinimas taip pat 
parodė, kad 7-ajai AVP galėjo būti 
naudingas stebėsenos mechanizmas, 
kuriuo užtikrinamas atsakomybės už 
įsipareigojimus prisiėmimas ir jų 
vykdymas, taip pat aiškūs ir suderinti 
rodikliai, skirti pažangai įvertinti 
įgyvendinant veiksmus;

Or. en
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Pakeitimas 84
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) drastiškas biologinės įvairovės 
mažėjimas kartu su ekstremaliomis oro 
sąlygomis, tokiomis kaip sausros, 
potvyniai ir kt., darys ypač didelį poveikį 
labiausiai pažeidžiamoms šalims, kurioms 
trūksta materialinių išteklių, kad jos 
galėtų reaguoti;

Or. pt

Pakeitimas 85
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) EAA parengė daugybę metinių 
rodikliais grindžiamų 2016–2019 m. 
ataskaitų, t. y. „aplinkosaugos rodiklių 
ataskaitų“, kad padėtų stebėti 7-osios 
AVP teminius prioritetinius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 86
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) akivaizdu, kad šiuo metu ES teisės 
aktuose įtvirtinta politika ir mechanizmai, 
kuriais mažinamos išlaidos viešosioms 
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paslaugoms, taip pat viešojo sektoriaus 
investicijos ir reikalaujama panaikinti 
reguliavimą bei privatizuoti strateginius 
sektorius, smarkiai kenkia valstybių narių 
gebėjimui spręsti dabartines aplinkos 
problemas;

Or. pt

Pakeitimas 87
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) vis intensyvesni žemės ūkio ir 
gyvulininkystės gamybos metodai, 
apimantys pernelyg didelį tam tikrų 
cheminių medžiagų (trąšų, pesticidų ir 
antibiotikų) naudojimą kartu su pernelyg 
dideliu maisto perdirbimu, kelia pavojų 
žmonių sveikatai ir apskritai paverčia 
maistą mažiau maistingu ir nesveiku ir 
dėl to daromas spaudimas natūralioms 
ekosistemoms ir gerokai padaugėjo 
zoonozinių ligų;

Or. pt

Pakeitimas 88
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
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2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį 
ir netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų;

2020“)), Sąjunga turi išskirtinę, bet ribotą 
galimybę per ateinantį dešimtmetį imtis 
lyderės vaidmens tvarumo srityje ir spręsti 
neatidėliotinas su tvarumu susijusias 
problemas, kurias galima išspręsti tik 
užtikrinant sparčius ir plataus masto 
sisteminius pokyčius. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, vienas iš 
svarbiausių veiksnių, lemiančių 
nuolatines Europos aplinkos ir tvarumo 
problemas, yra neatsiejamai susijęs su 
ekonomine veikla ir gyvenimo būdu, visų 
pirma su socialinėmis sistemomis, 
kuriomis europiečiams užtikrinami tokie 
poreikiai kaip prekės, energija ir judumas. 
Užtikrinus politikos suderinamumą su 
esama aplinkos politika ir ją visiškai 
įgyvendinus, Europa galėtų daug 
nuveikti, kad pasiektų savo aplinkos 
apsaugos tikslus iki 2030 m. Tačiau taip 
pat reikia sukurti sistemingesnes ir 
ilgalaikes sistemas, kuriomis būtų 
nustatyti privalomi tikslai. Be to, 
ataskaitoje „SOER 2020“ daroma išvada, 
kad 2050 m. tikslo „gyventi gerai pagal 
mūsų planetos išgales“ nebus galima 
pasiekti, jei ir toliau bus skatinamas 
ekonomikos augimas tuo pat metu 
stengiantis valdyti žalingą šalutinį poveikį 
aplinkos ir socialinės politikos 
priemonėmis. Vietoj to tvarumas turi tapti 
pagrindiniu plačių užmojų ir nuoseklių 
politikos krypčių bei veiksmų visais 
visuomenės lygmenimis ir sektoriais 
principu;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 89
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį 
ir netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų;

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), Sąjunga turi išskirtinę galimybę 
per ateinantį dešimtmetį imtis lyderės 
vaidmens tvarumo srityje ir aktyviai 
dalyvauti sprendžiant neatidėliotinas su 
tvarumu susijusias problemas, kurias 
galima išspręsti tik užtikrinant modelio 
pakeitimą ir galbūt atsisakant laisvosios 
prekybos. Kaip nurodyta „SOER 2020“, 
vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių 
nuolatines Europos aplinkos ir tvarumo 
problemas, yra aplinkybė, kad jie yra 
neatsiejamai susiję su ekonomine veikla 
(laisvąja prekyba) ir tam tikru gyvenimo 
būdu, visų pirma socialinėmis sistemomis, 
užtikrinančiomis europiečiams tokius 
poreikius kaip prekės, energija ir 
judumas. Užtikrinus politikos 
suderinamumą su esama aplinkos politika 
ir ją visiškai įgyvendinus, Europa galėtų 
daug nuveikti, kad pasiektų savo aplinkos 
apsaugos tikslus iki 2030 m. Be to, 
„SOER 2020“ daroma išvada, kad 
2050 m. tikslo „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“ nebus galima pasiekti, 
jei ir toliau bus skatinamas ekonomikos 
augimas tuo pat metu stengiantis valdyti 
žalingą šalutinį poveikį aplinkos ir 
socialinės politikos priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 90
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų;

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), Sąjunga turi išskirtinę galimybę 
per ateinantį dešimtmetį imtis iniciatyvos 
ieškant pasaulinio atsako, kad būtų 
galima spręsti su tvarumu susijusias 
problemas. Kaip nurodyta ataskaitoje 
„SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų. Be to, 
ataskaitoje „SOER 2020“ daroma išvada, 
kad siekiant 2050 m. tikslo „gyventi gerai 
pagal mūsų planetos išgales“ tvarumas 
turi tapti pagrindiniu plačių užmojų ir 
nuoseklių politikos krypčių ir veiksmų 
visoje visuomenėje principu, kad būtų 
pasiektas įtraukus ir tvarus augimas, 
pagrįstas Europos žaliuoju kursu ir 
tvaraus konkurencingumo samprata;

Or. en

Pakeitimas 91
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų;

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), Sąjunga turi išskirtinę galimybę 
per ateinantį dešimtmetį imtis iniciatyvos 
ieškant pasaulinio atsako, kad būtų 
galima spręsti su tvarumu susijusias 
problemas. Kaip nurodyta ataskaitoje 
„SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei, ypač didžiausią 
poveikį aplinkai darančiuose sektoriuose – 
maisto, judumo, energetikos, taip pat 
infrastruktūros ir pastatų. Be to, ataskaitoje 
„SOER 2020“ daroma išvada, kad 
siekiant 2050 m. tikslo „gyventi gerai 
pagal mūsų planetos išgales“ tvarumas 
turi tapti pagrindiniu plačių užmojų ir 
nuoseklių politikos krypčių ir veiksmų 
visoje visuomenėje principu, kad būtų 
pasiektas įtraukus ir tvarus augimas, 
pagrįstas Europos žaliuoju kursu ir 
tvaraus konkurencingumo samprata;

Or. en

Pakeitimas 92
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Emma 
Wiesner



AM\1226728LT.docx 15/291 PE689.633v02-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų;

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų. 
Remiantis EAA vertinimu, politinis 
atsakas buvo nepakankamas, kad būtų 
galima sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą ir ekosisteminių paslaugų 
prastėjimą, ir, nors aplinkosaugos tikslai 
yra tolygiai paskirstyti skirtingoms 
temoms, nustatyta kur kas daugiau 
privalomų tikslų klimato kaitos, oro 
taršos, atliekų ir cheminių medžiagų 
srityse nei biologinės įvairovės, gėlo 
vandens ir jūrų aplinkos srityse, o žemės 
ir dirvožemio srityje apskritai nenustatyta 
tokių tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 93
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų;

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius, kuriuose išlieka reikšmingų 
spragų – maisto sistemos, įskaitant žemės 
ūkį, žuvininkystę ir akvakultūrą, judumo, 
energetikos, taip pat tarptautinės prekybos, 
infrastruktūros ir pastatų;

Or. en

Pakeitimas 94
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Emma Wiesner, Martin Hojsík, Irena Joveva, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų;

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei, visų pirma labiausiai 
pažeidžiamų gyventojų. Tai ypač 
pasakytina apie didžiausią poveikį aplinkai 
darančius sektorius – maisto, judumo, 
energetikos, taip pat infrastruktūros ir 
pastatų;

Or. en

Pakeitimas 95
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 



PE689.633v02-00 18/291 AM\1226728LT.docx

LT

transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį 
ir netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų;

transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. ir vėlesniais metais 
Sąjunga turi išskirtinę galimybę imtis 
lyderės vaidmens tvarumo srityje ir spręsti 
neatidėliotinas su tvarumu susijusias 
problemas, kurioms būtini sisteminiai 
sprendimai. Kaip nurodyta ataskaitoje 
„SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai dar labiau 
sustiprins tiesioginį ir netiesioginį žalingą 
poveikį žmonių sveikatai ir gerovei. Tai 
ypač pasakytina apie didžiausią poveikį 
aplinkai darančius sektorius – maisto, 
įskaitant žemės ūkio gamybą, judumo, 
energetikos, taip pat infrastruktūros ir 
pastatų;

Or. cs

Pakeitimas 96
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
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ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų;

ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
pramonės, taip pat infrastruktūros ir 
pastatų;

Or. en

Pakeitimas 97
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) dabartinė COVID-19 pandemija, 
sukėlusi precedento neturinčią istorinę, 
ekonomikos ir sveikatos krizę, dar kartą 
parodė, kad formuojant politiką svarbu 
laikytis bendros sveikatos koncepcijos, 
pagal kurią pripažįstama, kad žmogaus 
sveikata yra susijusi su gyvūnų sveikata ir 
su aplinka ir kad įgyvendinant veiksmus, 
kuriais siekiama pašalinti grėsmę 
sveikatai, reikia atsižvelgti į šiuos 
aspektus. Norint veiksmingai nustatyti 
zoonozių protrūkius ir į jas reaguoti, taip 
pat užkirsti kelią maisto saugos 
problemoms, informacija ir duomenimis 
turėtų būti dalijamasi visuose sektoriuose, 
o bendradarbiavimas nacionaliniu ir 
subnacionaliniu lygmenimis turėtų būti 
sustiprintas, kad būtų galima įgyvendinti 
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veiksmingas ir bendras atsakomąsias 
priemones sprendžiant ligų gydymo 
problemas. 8-oji AVP turėtų visiškai 
atsispindėti ir būti skatinamas šio požiūrio 
taikymas Sąjungos ir valstybių narių 
politikoje;

Or. en

Pakeitimas 98
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl 
kritinės klimato ir aplinkos padėties 
Europoje ir visame pasaulyje ir paragino 
naująją Komisiją imtis skubių ir svarbių 
veiksmų, be kita ko, šalinant dabartinės 
Sąjungos politikos neatitikimus kritinės 
klimato ir aplinkos padėties atžvilgiu, visų 
pirma vykdant plataus masto žemės ūkio, 
prekybos, transporto, energetikos ir 
infrastruktūros investicijų politikos 
reformą ir neprisidedant prie biologinės 
įvairovės nykimo;

Or. fr

Pakeitimas 99
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) manoma, kad ateinančiais metais 
aplinkos būklės blogėjimas ir neigiamas 
klimato kaitos poveikis dar labiau 
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sustiprės, ir tai sukels pasaulio gyventojų 
perkėlimą. Sąjunga turėtų atsižvelgti į šį 
reiškinį vykdydama išorės veiksmus, ypač 
susijusius su besivystančiomis šalimis, 
siekdama paspartinti atsparumą, klimato 
kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos 
šiose teritorijose, kad būtų kuo labiau 
išvengta tokio perkėlimo;

Or. en

Pakeitimas 100
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25 
– naują ekonomikos augimo strategiją, 
pagal kurią įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES)26 teisėje įtvirtintas 
Sąjungos tikslas iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui;

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25, 
kurį pavadino nauja ekonomikos augimo 
strategija, pagal kurią įgyvendinama 
dvejopa žalioji ir skaitmeninė pertvarka 
padės Sąjungai tapti teisinga ir klestinčia 
visuomene su konkurencinga, neutralizuoto 
poveikio klimatui ir efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomika. Tačiau šių tikslų 
vadinimas augimo strategija gali pakenkti 
pagrindiniam Europos žaliojo kurso 
tikslui – užtikrinti bendrą gerovę pagal 
planetos išgales, kaip nurodyta ir 8-ojoje 
AVP 2050 m. vizijoje. Renkantis iš 
skirtingų Europos žaliojo kurso politikos 
galimybių pirmenybė turi būti teikiama 
greitam klimato ir kitų aplinkos apsaugos 
tikslų pasiekimui, kartu užtikrinant 
teisingą ir įtraukią pertvarką. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)26 
teisėje įtvirtintas Sąjungos tikslas ne vėliau 
kaip iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui; 

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)640 final.
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26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)80 final.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 101
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą 
(EŽK)25, kurį ji įvardijo kaip naują 
ekonomikos augimo strategiją, pagal kurią 
įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) teisėje įtvirtintas Sąjungos 
tikslas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui;

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą 
(EŽK)25, kurį ji įvardijo kaip naują 
ekonomikos augimo strategiją, pagal kurią 
įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika. Tačiau šių tikslų vadinimas 
augimo strategija gali pakenkti 
pagrindiniam Europos žaliojo kurso 
tikslui – užtikrinti bendrą gerovę pagal 
planetos išgales, kaip nurodyta ir 8-ojoje 
AVP 2050 m. vizijoje. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) teisėje 
įtvirtintas Sąjungos tikslas iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui;

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)80 final.

Or. fr

Pakeitimas 102
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25 
– naują ekonomikos augimo strategiją, 
pagal kurią įgyvendinama dvejopa žalioji 
ir skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai 
tapti teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES)26 teisėje įtvirtintas 
Sąjungos tikslas iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui;

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25 

kaip Sąjungos naują integracinio ir 
tvaraus ekonomikos augimo strategiją, 
kuri bus naujų ekonominių galimybių 
pagrindas, kartu siekiant padėti Sąjungai 
tapti sveikesne, teisingesne ir klestinčia 
visuomene su modernia, tvaria, efektyvaus 
išteklių naudojimo ir konkurencinga 
ekonomika bei aukštos kokybės darbo 
vietomis, kurioje neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
2050 m., o ekonomikos augimas yra 
atsietas nuo išteklių naudojimo, nes tai 
bus naudinga ES piliečiams ir įmonėms. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES)26 teisėje įtvirtintas Sąjungos tikslas iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui;

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 103
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25 
– naują ekonomikos augimo strategiją, 
pagal kurią įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį 
kursą25 – naują ekonomikos augimo 
strategiją, pagal kurią įgyvendinama 
dvejopa žalioji ir skaitmeninė pertvarka 
padės Sąjungai tapti teisinga ir klestinčia 
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konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES)26 teisėje įtvirtintas 
Sąjungos tikslas iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui;

visuomene su konkurencinga, neutralizuoto 
poveikio klimatui ir efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomika ir apsaugoti, tausoti 
bei didinti ES gamtinį kapitalą. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)26 
teisėje įtvirtintas Sąjungos tikslas iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, o 
Komisijos 2021 m. darbo programoje taip 
pat pateikiamos svarbios iniciatyvos, 
įskaitant teisėkūros iniciatyvas, susijusias 
su ES gamtinio kapitalo apsauga ir 
atkūrimu;

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 104
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25 
– naują ekonomikos augimo strategiją, 
pagal kurią įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES)26 teisėje įtvirtintas 
Sąjungos tikslas iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui;

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25 
– naują ekonomikos augimo strategiją, 
pagal kurią įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika vykdant teisingą ir įtraukią 
pertvarką. Ja taip pat siekiama apsaugoti, 
tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį 
kapitalą ir apsaugoti piliečių sveikatą ir 
gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir 
poveikio. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES)26 teisėje įtvirtintas 
Sąjungos tikslas ne vėliau kaip iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui;
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__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 105
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25 
– naują ekonomikos augimo strategiją, 
pagal kurią įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES)26 teisėje įtvirtintas 
Sąjungos tikslas iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui;

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25, 
kurį pavadino nauja ekonomikos augimo 
strategija, pagal kurią įgyvendinama 
dvejopa žalioji ir skaitmeninė pertvarka 
padės Sąjungai tapti teisinga ir klestinčia 
visuomene su konkurencinga, neutralizuoto 
poveikio klimatui ir efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomika, grindžiama 
inovacijomis, mokslu ir švietimu. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)26 
teisėje įtvirtintas Sąjungos tikslas ne vėliau 
kaip iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui;

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 106
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25 
– naują ekonomikos augimo strategiją, 
pagal kurią įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES)26 teisėje įtvirtintas 
Sąjungos tikslas iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui;

(5) iš dalies reaguodama į ataskaitoje 
„SOER 2020“ nustatytas problemas 
Europos Komisija patvirtino Europos 
žaliąjį kursą25 – strategiją, pagal kurią 
įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
neutralizuoto poveikio klimatui ir 
efektyvaus išteklių naudojimo ekonomika. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES)26 teisėje įtvirtintas Sąjungos tikslas iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui;

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)80 final.

Or. en

Pagrindimas

Europos žaliuoju kursu, be abejo, nėra visapusiškai atsiliepiama į uždavinius, nustatytus 
ataskaitoje „SOER 2020“.

Pakeitimas 107
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Tarpvyriausybinės mokslinės 
politinės biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų platformos 
(IPBES) 2020 m. ataskaitoje dėl 
biologinės įvairovės ir pandemijų 
pabrėžiama, kad pagrindinės pandemijų 
priežastys yra tie patys visuotiniai 
aplinkos pokyčiai, kurie lemia biologinės 
įvairovės nykimą ir klimato kaitą, o 
pagrindinis variklis yra žemės naudojimo 
paskirties keitimas. Turi būti vykdomi 
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darnūs ir teritorijose integruoti politiniai 
veiksmai atsižvelgiant į valstybių narių 
skirtumus, reikia gerinti žmonių ryšį su 
gamta siekiant išvengti labai realaus 
dažnesnio pandemijų kilimo, spartesnio 
plitimo ir iki šiol neregėto jų aukų 
skaičiaus. Ekonominiu požiūriu 
pandemijų rizikos mažinimo išlaidos yra 
100 kartų mažesnės už reagavimo į 
pandemijas išlaidas1a. Dabartinė COVID-
19 pandemija, dėl kurios kilo precedento 
neturinti istorinė ekonomikos krizė, 
aiškiai atskleidė faktą, kad ekonomikos 
klestėjimas, stabilumas ir atsparumas yra 
akivaizdžiai susiję su piliečių sveikata ir 
gerove ir nuo to priklauso. Pandemija taip 
pat parodė, kad reikia laikytis bendros 
sveikatos koncepcijos, pagal kurią 
pripažįstama žmonių, gyvūnų ir aplinkos 
komponentų sąsaja ir tai, kad ligomis gali 
užsikrėsti vieni nuo kitų, todėl šią 
problemą reikia spręsti laikantis holistinio 
požiūrio, kuris turėtų būti įtrauktas ir 
integruotas į politikos formavimą visais 
lygmenimis. Dabartinė COVID-19 
pandemija taip pat rodo, kad dideli 
prekybos mastai paskatino pandemijos 
plitimą visame pasaulyje. Taigi ši krizė 
yra laisvosios prekybos susitarimais ir 
pinigų bei žmonių srautais įtvirtinto 
liberalizmo vaisius;
__________________
1a https://ipbes.net/sites/default/files/2020- 
12/IPBES%20Pandemics%20Report%20 
Media%20Release.pdf

Or. fr

Pakeitimas 108
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Tarpvyriausybinės mokslinės 
politinės biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų platformos 
(IPBES) 2020 m. ataskaitoje dėl 
biologinės įvairovės ir pandemijų 
pabrėžiama, kad pagrindinės pandemijų 
priežastys taip pat yra tie patys visuotiniai 
aplinkos pokyčiai, kurie lemia biologinės 
įvairovės nykimą ir klimato kaitą, o 
pagrindiniai veiksniai yra žemės 
naudojimo paskirties keitimas, žemės ūkio 
plėtra ir intensyvėjimas. Pandemijų riziką 
gerokai sumažinti galima sumažinus 
žmogaus veiklą, kuri skatina biologinės 
įvairovės nykimą, taip pat reikia imtis 
ryžtingų politinių veiksmų, t. y. mažų 
mažiausiai pakeisti žmonijos ir gamtos 
ryšį, kad būtų išvengta realių vis 
dažnesnių pandemijų, kurios plinta 
greičiau ir pasiglemžia daugiau žmonių 
gyvybių nei bet kada anksčiau. 
Ekonominiu požiūriu pandemijų rizikos 
mažinimo išlaidos yra 100 kartų mažesnės 
už reagavimo į jas išlaidas. Dabartinė 
COVID-19 pandemija, dėl kurios kilo 
precedento neturinti istorinė ekonomikos 
krizė, aiškiai atskleidė faktą, kad 
ekonomikos klestėjimas, stabilumas ir 
atsparumas yra akivaizdžiai susiję su 
piliečių sveikata ir gerove ir nuo to 
priklauso. Pandemija taip pat parodė, kad 
reikia laikytis bendros sveikatos 
koncepcijos, pagal kurią pripažįstama 
žmonių, gyvūnų ir aplinkos komponentų 
sąsaja ir tai, kad ligomis gali užsikrėsti 
vieni nuo kitų, todėl šią problemą reikia 
spręsti laikantis holistinio požiūrio, kuris 
turėtų būti įtrauktas ir integruotas į 
politikos formavimą visais lygmenimis; 

Or. en

Pakeitimas 109
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
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Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) bendros sveikatos koncepcija yra 
pagrįsta žmonių ir gyvūnų sveikatos ir 
aplinkos sąsajomis ir supratimu, kad 
žmonių ligomis gali užsikrėsti gyvūnai ir 
atvirkščiai. Bendros sveikatos koncepcijos 
turėtų būti laikomasi siekiant kovoti su 
pandemijomis ir sveikatos krizėmis tiek 
žmonių, tiek veterinarijos sektoriuose, 
todėl reikia kovoti ir su žmonių, ir su 
gyvūnų ligomis, kartu daug dėmesio 
skiriant maisto grandinei ir aplinkai, 
kurios gali būti kitas atsparių 
mikroorganizmų šaltinis. Komisija turi 
atlikti svarbų vaidmenį Sąjungoje 
koordinuojant ir remiant bendros 
sveikatos koncepciją žmonių ir gyvūnų 
sveikatos bei aplinkos srityse;

Or. en

Pakeitimas 110
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) vienašalis dėmesys ekonomikos 
augimui (bet nebūtinai plėtrai) sukėlė 
daugelį aplinkos problemų, su kuriomis 
šiuo metu susiduriama, ir tai visų pirma 
patvirtina faktas, kad „Europos žaliasis 
kursas“ pristatomas kaip nauja „augimo 
strategija“;

Or. pt
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Pakeitimas 111
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2021 m. sausio 11 d. EAA savo 
ataskaitoje „Augimas be ekonomikos 
augimo“ (angl. Growth Without 
Economic Growth) pažymi, kad sparčiai 
spartėjantis biologinės įvairovės nykimo, 
klimato kaitos ir taršos procesas yra 
glaudžiai susijęs su ekonomine veikla ir 
ekonomikos augimu, ir visiškas 
ekonomikos augimo ir išteklių naudojimo 
atsiejimas gali būti neįmanomas;

Or. en

Pakeitimas 112
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 8-ojoje AVP susiduriama su 
precedento neturinčiu uždaviniu, nes ji 
taip pat apima Europos žaliąjį kursą;

Or. pl

Pagrindimas

Teisinis santykis tarp 8-osios AVP ir žaliojo kurso nėra pakankamai aiškus, todėl turėtų būti 
aiškiai formuluojama, kad Europos žaliasis kursas yra įtrauktas į AVP.

Pakeitimas 113
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 
ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso 
priesaku nepakenkti;

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 
ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais, ir yra pagrindinė galimybė 
paspartinti ekologinę pertvarką. Be to, 
pagal ekonomikos gaivinimo planą „Next 
Generation EU“ rengiamos visos 
iniciatyvos turėtų būti grindžiamos 
nepakenkimo principu, kurio taip pat 
įsipareigota laikytis Europos žaliajame 
kurse;

Or. en

Pagrindimas

Nepakenkimo principas taip pat labai svarbus ES tvarių investicijų taksonomijoje ir turi būti 
laikomas principu, o ne tiesiog priesaku.

Pakeitimas 114
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 
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ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso 
priesaku nepakenkti;

ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso 
priesaku nepakenkti ir padėti integruoti 
biologinės įvairovės veiksmus į visas 
Sąjungos politikos kryptis;

Or. en

Pakeitimas 115
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 
ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso 

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos sektorius, skirtos atsparumui 
didinti, ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms 
kurti teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos reikšmingos žalos nedarymo 
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priesaku nepakenkti; principu;

Or. en

Pakeitimas 116
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 
ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso 
priesaku nepakenkti;

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 
ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos priesaku nepakenkti ir 
Taksonomijos reglamentu;

Or. en

Pakeitimas 117
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
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investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 
ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso 
priesaku nepakenkti;

ekologiškos investicijos į pagrindinius 
ekonomikos sektorius, būtinos atsparumui 
didinti, ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms 
kurti teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso 
priesaku nepakenkti;

Or. es

Pakeitimas 118
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) ES aplinkosaugos finansavimas 
turėtų sudaryti sąlygas geografinei 
investicijų sklaidai (nuo žemės ūkio ir 
pramonės gamybos iki energijos gamybos 
centrų), užtikrinant teritorinę sanglaudą 
ir subalansuotą žemės naudojimą, 
išvengiant valstybių narių skirtumų ir 
skatinant jų konvergenciją;

Or. pt

Pakeitimas 119
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) valstybėms narėms nustatyti 
biudžeto suvaržymai, visų pirma 
Stabilumo ir augimo paktas ir nulinis 
struktūrinis deficitas, įtvirtintas 
fiskaliniame susitarime, rimtai trukdo 
visapusiškai pasiekti aplinkosaugos 
tikslus;

Or. pt

Pakeitimas 120
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigėsi 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą, kuri papildytų 
Europos žaliąjį kursą ir į kurią būtų 
įtrauktas naujas stebėsenos mechanizmas, 
taip siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
sėkmingai įgyvendintų savo 
aplinkosaugos tikslus. Europos žaliajame 
kurse taip pat buvo paskelbta, kad 
Komisija parengs rodiklių suvestinę, kad 
būtų galima stebėti visų Europos žaliojo 
kurso uždavinių įgyvendinimo pažangą; 

Or. en
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Pakeitimas 121
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigėsi 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą. Deja, priimant 
pasiūlymą nebuvo išvengta 7-osios ir 8-
osios AVP atotrūkio, nors to buvo galima 
lengvai išvengti. Naujas pasiūlymas dėl 
AVP visada laikomas tinkamu, kai AVP 
galiojimas baigiasi;

Or. en

Pakeitimas 122
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigėsi 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
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spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;

spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą, kuri papildytų 
Europos žaliąjį kursą ir į kurią bus 
įtrauktas naujas stebėsenos mechanizmas, 
taip siekiant užtikrinti, kad Europa 
sėkmingai įgyvendintų savo 
aplinkosaugos tikslus. Komisija taip pat 
parengs rodiklių suvestinę, kad būtų 
galima stebėti visų Europos žaliojo kurso 
uždavinių įgyvendinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 123
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą, kuria prisidedama prie 
jo įgyvendinimo, nustatant aplinkosaugos 
prioritetinius tikslus ir naują teisinę 
žaliojo kurso stebėsenos sistemą;

Or. en

Pakeitimas 124
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Catherine Griset
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Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP;

Or. fr

Pakeitimas 125
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti ir 
koordinuoti nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio 
pradžios. 7-osios AVP galiojimas baigsis 
2020 m. gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 
dalyje reikalaujama, kad prireikus 
Komisija laiku pateiktų pasiūlymą dėl 
Aštuntosios aplinkosaugos veiksmų 
programos (8-oji AVP) ir taip būtų 
išvengta reguliavimo spragos tarp 7-osios 
ir 8-osios AVP. Komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso numatyta priimti naują 
aplinkosaugos veiksmų programą;

Or. es
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Pakeitimas 126
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigėsi 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;

Or. en

Pakeitimas 127
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigsis 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;

(7) aplinkosaugos veiksmų programos 
naudojamos ES aplinkos politikai rengti 
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios. 7-
osios AVP galiojimas baigėsi 2020 m. 
gruodžio 31 d., o jos 4 straipsnio 3 dalyje 
reikalaujama, kad prireikus Komisija laiku 
pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą;
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Or. pl

Pakeitimas 128
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 8-oji AVP turėtų sustiprinti 7-osios 
AVP įsipareigojimą, kuriuo siekiama 
laipsniškai nutraukti aplinkai 
kenksmingas subsidijas. Be to, Europos 
Parlamentas jau ragino iki 2020 m. 
Sąjungoje ir kiekvienoje valstybėje narėje 
sparčiai laipsniškai naikinti tiesiogines ir 
netiesiogines subsidijas iškastiniam kurui. 
Kad Sąjunga galėtų pasiekti poveikio 
klimatui neutralumą ne vėliau kaip iki 
2050 m. ir savo klimato tikslus iki 
2030 m., Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų kuo anksčiau ir ne vėliau kaip iki 
2025 m. laipsniškai panaikinti tiesiogines 
ir netiesiogines aplinkai kenksmingas 
subsidijas, įskaitant subsidijas iškastiniam 
kurui;

Or. en

Pakeitimas 129
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atitinkamus aplinkos ir klimato 
tikslus galima pasiekti tik remiant 
programą „Life +“, sutelkiant specialų 
finansavimą į biologinės įvairovės ir 
tinklo „Natura 2000“ valdymo priemones, 
užtikrinant, kad jis būtų teisingai 
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paskirstytas valstybėms narėms, ir 
skatinant miškų ekologinį ir augalų 
sveikatos vertinimą, jų atkūrimą ir, kai 
tinkama, miško atkūrimą vietinėmis 
rūšimis, visų pirma tose šalyse, kurios 
patyrė didžiausią žalą dėl gaisrų;

Or. pt

Pakeitimas 130
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. 8-ąja AVP turėtų būti 
užtikrintas teisingas indėlis Sąjungos 
vardu siekiant Paryžiaus susitarimo 
tikslų. Jis turėtų būti grindžiamas kartų 
teisingumu ir užtikrinti, kad ilgalaikiu 
tikslu būtų suteiktos lygios arba 
sustiprintos teisės būsimoms kartoms. Ji 
turėtų padėti įgyvendinti Jungtinių Tautų 
darbotvarkę iki 2030 m. ir joje nustatytus 
darnaus vystymosi tikslus, kartu 
pripažįstant, kad 8-uoju DVT pažeidžiami 
bendri tvarumo tikslai. Todėl 8-oji AVP 
yra pagrindas ES pozicijai tarptautiniu 
mastu pritarti 8-ojo darnaus vystymosi 
tikslo pakeitimui, siekiant panaikinti 
visuotinio pasaulinio augimo reikalavimą, 
pakeisti jį tikslais sumažinti nelygybę tiek 
tautų viduje, tiek tarp jų, taip pat skatinti 
pasaulio Pietų šalių skolų panaikinimą;

Or. en
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Pakeitimas 131
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų užtikrinti, kad 
Sąjunga laikytųsi visų Biologinės 
įvairovės strategijos įsipareigojimų, 
įskaitant įsipareigojimą saugoti bent 
30 proc. Sąjungos jūrų ir sausumos 
teritorijų ir griežtai saugoti mažiausiai 
10 proc. šių teritorijų. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus, Paryžiaus susitarimą ir 
tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal 
Biologinės įvairovės konvenciją (BĮK);

Or. en

Pakeitimas 132
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso tikslus siekiant 
spręsti su klimatu ir aplinka susijusius 
uždavinius, atsižvelgiant į 7-ojoje AVP jau 
nustatytą ilgalaikį tikslą iki 2050 m. 
„gyventi gerai pagal mūsų planetos 
išgales“. Ji turėtų padėti įgyvendinti 
Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 2030 m. ir 
joje nustatytus darnaus vystymosi tikslus ir 
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vystymosi tikslus; pasinaudoti politiniu postūmiu bei 
nustatyti plataus užmojo ES procesą, 
padedantį siekti naujos, plačios 
pasaulinės biologinės įvairovės sistemos, 
dėl kurios bus susitarta 15-osios 
Biologinės įvairovės konvencijos šalių 
konferencijos (COP 15) susitikime 
Kunminge, Kinijoje, taip pat imtis lyderės 
vaidmens Glazge įvyksiančiame JT 
klimato kaitos konferencijos 26-osios 
šalių konferencijos (JT KKK COP 26) 
susitikime;

Or. en

Pakeitimas 133
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę 
iki 2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti remiami ir 
plėtojami Europos žaliojo kurso tikslai, 
atsižvelgiant į ilgalaikį tikslą ne vėliau 
kaip iki 2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji taip pat turėtų būti 
visapusiškai suderinta su Jungtinių Tautų 
darbotvarke iki 2030 m. ir jos darnaus 
vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimu ir 
pasiekimu ir turėtų skatinti jų siekti, kad 
būtų sudarytos sąlygos sisteminiam 
perėjimui prie Sąjungos ekonomikos, kuri 
užtikrintų gerovę pagal mūsų planetos 
išgales, kartu pripažįstant, kad ES 
valstybėms narėms tenka didesnė 
atsakomybė įgyvendinant DVT nei 
besivystančioms šalims;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.
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Pakeitimas 134
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti ir skatinti Europos žaliojo kurso 
aplinkos ir klimato politikos tikslus, 
atsižvelgiant į 7-ojoje AVP jau nustatytą 
ilgalaikį tikslą ne vėliau kaip iki 2050 m. 
„gyventi gerai pagal mūsų planetos 
išgales“. Ji turėtų būti visiškai suderinta su 
tvarios gerovės tikslu, Jungtinių Tautų 
darbotvarke iki 2030 m. ir jos darnaus 
vystymosi tikslais ir padėti juos 
įgyvendinti. Ji taip pat turėtų užtikrinti, 
kad aplinkos ir su klimato kaita susijusi 
pertvarka būtų vykdoma teisingai ir 
įtraukiai, kartu prisidedant prie nelygybės 
mažinimo;

Or. en

Pakeitimas 135
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti įsipareigojimus pagal 
Paryžiaus susitarimą, visų pirma tikslą 
apriboti temperatūros augimą, kad jis 
šiame amžiuje neviršytų iki 1,5 °C, 
Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 2030 m. ir 
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joje nustatytus darnaus vystymosi tikslus;

Or. en

Pakeitimas 136
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę 
iki 2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
atsižvelgti į Europos žaliojo kurso aplinkos 
ir klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 
7-ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą 
iki 2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“;

Or. fr

Pakeitimas 137
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti ir papildyti Europos žaliojo kurso 
aplinkos ir klimato politikos tikslus, 
atsižvelgiant į 7-ojoje AVP jau nustatytą 
ilgalaikį tikslą iki 2050 m. „gyventi gerai 
pagal mūsų planetos išgales“. Ji turėtų 
padėti įgyvendinti Jungtinių Tautų 
darbotvarkę iki 2030 m. ir joje nustatytus 
darnaus vystymosi tikslus, užtikrinant 
proporcingumo, subsidiarumo principų 
laikymąsi ir geresnį reglamentavimą;

Or. es
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Pakeitimas 138
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus ir turėtų būti pagrindas 
įgyvendinant bendros sveikatos 
koncepciją;

Or. en

Pakeitimas 139
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso tikslus, juos 
patvirtinti ir jais remtis, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji taip pat turėtų būti 
visiškai suderinta su Jungtinių Tautų 
darbotvarke iki 2030 m. ir jos darnaus 
vystymosi tikslais (DVT) ir padėti juos 
įgyvendinti;

Or. en
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Pakeitimas 140
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Emma Wiesner, Martin Hojsík, Irena Joveva, 
Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, kad būtų 
sudarytos sąlygos sisteminiams pokyčiams 
siekiant ekosisteminio metodo, 
atsižvelgiant į ilgalaikį tikslą iki 2050 m. 
„gyventi gerai pagal mūsų planetos 
išgales“. Ji turėtų padėti įgyvendinti 
Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 2030 m. ir 
joje nustatytus darnaus vystymosi tikslus;

Or. en

Pakeitimas 141
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. cs

Pakeitimas 142
Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą iki 
2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

(8) 8-oji AVP, kaip bendra Sąjungos 
aplinkosaugos veiksmų programa, kuri 
sudaro Sąjungos veiksmų aplinkos ir 
klimato srityje pagrindą, kaip nustatyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
192 straipsnio 3 dalyje, turėtų būti 
remiama Europos žaliuoju kursu, 
įskaitant ilgalaikį tikslą iki 2025 m. 
„gyventi gerai pagal mūsų planetos 
išgales“, nustatytą 7-ojoje AVP. Ji turėtų 
padėti įgyvendinti Jungtinių Tautų 
darbotvarkę iki 2030 m. ir joje nustatytus 
darnaus vystymosi tikslus;

Or. pl

Pakeitimas 143
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 8-osios AVP teminiais 
prioritetiniais tikslais turėtų būti nustatyta 
Sąjungos politikos formavimo kryptis, taip 
pat didesnė atskaitomybė stebėsenos ir 
vertinimo metu. 8-osios AVP teminiai 
prioritetiniai tikslai turėtų būti grindžiami 
Europos žaliojo kurso įsipareigojimais ir 
jo strategijomis, bet jais neapsiribojant. 8-
ąja AVP turėtų būti užtikrinta, kad 
Europos žaliajame kurse prisiimtas 
įsipareigojimas užtikrinti, kad visos 
Sąjungos iniciatyvos atitiktų žaliąjį 
priesaką nepakenkti, būtų veiksmingai 
integruotas į visas Sąjungos veiklos 
kryptis ir iniciatyvas;
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Or. en

Pakeitimas 144
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) DVT apima tris darnaus vystymosi 
aspektus (aplinkosaugos, socialinį ir 
ekonominį), kurie yra integruoti ir 
nedalomi. Aplinkos apsaugos tikslais yra 
grindžiami socialiniai ir ekonominiai 
tikslai, nes darnaus vystymosi pagrindas 
yra sveika biosfera, todėl sąžiningos ir 
teisingos visuomenės ir ekonomikos 
neįmanoma sukurti nepasiekus DVT 
aplinkos srityje. Norint, kad Sąjunga 
pirmautų pasaulyje siekiant įgyvendinti 
pertvarką, grindžiamą tvariais 
konkurenciniais pranašumais, bus labai 
svarbu, kad Sąjunga visapusiškai 
įgyvendintų JT darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. ir aktyviai remtų 
įgyvendinimą kituose pasaulio 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 145
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) DVT apima tris darnaus vystymosi 
aspektus (aplinkosaugos, socialinį ir 
ekonominį), kurie yra integruoti ir 
nedalomi. Norint, kad Sąjunga pirmautų 
pasaulyje siekiant konkurencinio 
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tvarumo, bus labai svarbu, kad Sąjunga 
visapusiškai įgyvendintų JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
aktyviai remtų įgyvendinimą kituose 
pasaulio regionuose;

Or. en

Pakeitimas 146
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. 8-ojoje AVP turėtų būti remiamas 
verslo sektorius, ypač mažosios ir 
vidutinės įmonės, siekiant padėti joms 
įgyvendinti vis didėjančius aplinkosaugos 
reikalavimus ir pagerinti jų pajėgumus 
dalyvauti projektuose beprecedentės 
ekonomikos krizės metu;

Or. es

Pakeitimas 147
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės gerovės 
ekonomikos, kuri mūsų planetai grąžina 
daugiau nei iš jos paima ir atkuria 
planetos natūralias sistemas. 
Regeneracinio augimo modelio nėra ir jo 
negalima įgyvendinti, nes jis iš esmės 
grindžiamas ta pačia logika kaip ir 
tradicinis augimas. 8-oji AVP turėtų būti 
grindžiama prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas visiškai 
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veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, 
prisitaikymu prie naujų iššūkių ir bendra 
kūryba grindžiama regeneracinė 
ekonomika stiprina atsparumą ir apsaugo 
dabarties bei ateities kartų gerovę;

priklauso nuo stabilaus klimato, sveikos 
aplinkos ir klestinčių ekosistemų; tai 
sukuria saugią aplinką, kurioje galime 
plėtoti ekonomiką. 8-ojoje AVP turėtų būti 
pripažinta, kad ekonomika yra didesnės 
biosferos posistemis, kuris yra ribotas ir 
savo apimtimi nedidėja, ir tai reiškia, kad 
jo materialinis našumas negali nuolat 
augti. Augant pasaulio gyventojų skaičiui 
ir gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad būtų 
nukrypstama nuo tikslo siekti ekonomikos 
augimo ir pereinama prie modelio, kuris 
atitiktų planetos galimybių ribas, nebūtų 
daroma žala, klimato kaitos ir aplinkos 
būklės blogėjimo tendencija būtų pakreipta 
priešinga linkme, būtų mažinama tarša ir 
išlaikomos bei praturtinamos gamtinės 
sistemos, taip užtikrinant biologinės 
įvairovės gyvybingumą, sveikas 
ekosistemas, atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Transformaciniu persvarstymu, 
prisitaikymu prie naujų iššūkių ir bendra 
kūryba grindžiama regeneracinė gerovės 
ekonomika stiprina atsparumą ir apsaugo 
dabarties bei būsimų kartų ateitį, gerovę ir 
teisę į sveiką aplinką;

Or. en

Pagrindimas

Regeneracinio augimo modelio nėra. Tai oksimoronas.

Pakeitimas 148
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima – taip pagerėtų gamtos būklė, 
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grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

ekosistemų veikimas sausumoje ir jūroje, 
taip pat būtų prisiimti įsipareigojimai 
ekosisteminio valdymo ir investicijų į 
atkūrimą srityje, kad ateitiems kartoms 
paliekamas pasaulis būtų geresnės būklės. 
Regeneracinė ekonomika turėtų būti 
derinama su tvaria gerovės ekonomika, 
kurioje pripažįstama, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką 
pagal planetos išgales. Augant pasaulio 
gyventojų skaičiui ir gamtinių išteklių 
paklausai, ekonominė veikla turėtų būti 
plėtojama taip, kad nebūtų daroma žala, o, 
atvirkščiai, klimato kaitos ir aplinkos 
būklės blogėjimo tendencija būtų pakreipta 
priešinga linkme, būtų naikinama tarša ir 
išlaikomi bei didinami gamtiniai ištekliai 
ir biologinė įvairovė, taip užtikrinant 
atsinaujinančiųjų ir neatsinaujinančiųjų 
išteklių gausą. Nuolatiniu politikos 
stebėjimu ir koregavimu, inovacijų 
diegimu, prisitaikymu prie naujų iššūkių ir 
bendra kūryba grindžiama regeneracinė ir 
tvari gerovės ekonomika stiprina 
atsparumą, gerina ateities kartoms 
paliekamos gamtos būklę ir apsaugo 
dabarties bei ateities kartų gerovę;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 149
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti (9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
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perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

perėjimą prie įtraukios ir tvarios 
ekonomikos, kuri mūsų planetai grąžina 
daugiau nei iš jos paima, kartu gerinamos 
ekonominės galimybės ir aplinkos būklė 
ateities kartoms. Įtraukia ir tvaria 
ekonomika, grindžiama Europos žaliuoju 
kursu kaip Sąjungos įtraukia ir tvaria 
augimo strategija, pripažįstama, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama tvariai, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų saugoma, tvariai naudojama ir 
atkuriama biologinė įvairovė, užkertamas 
kelias taršai ir ji mažinama, išlaikomi bei 
didinami gamtiniai ištekliai, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama įtrauki ir tvari ekonomika 
stiprina atsparumą, gerina ekonomines 
galimybes ir aplinkos būklę būsimoms 
kartoms ir apsaugo dabarties bei ateities 
kartų gerovę;

Or. en

Pakeitimas 150
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima, nes tada pagerėtų gamtos 
būklė, ekosistemų veikimas sausumoje ir 
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visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga 
linkme, būtų mažinama tarša ir išlaikomas 
bei didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

jūroje, taip pat būtų prisiimti 
įsipareigojimai ekosisteminio valdymo ir 
investicijų į atkūrimą srityse, kad 
ateitiems kartoms paliekamas pasaulis 
būtų geresnės būklės. Regeneracinė 
ekonomika turėtų būti derinama su tvaria 
gerovės ekonomika, kurioje pripažįstama, 
kad mūsų visuomenių gerovė ir klestėjimas 
priklauso nuo stabilaus klimato, sveikos 
aplinkos ir klestinčių ekosistemų; tai 
sukuria saugią aplinką, kurioje galime 
plėtoti ekonomiką pagal planetos išgales. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, būtų 
prisitaikoma prie klimato kaitos ir aplinkos 
būklės blogėjimo, būtų mažinama tarša ir 
išlaikomas bei didinamas gamtinis 
kapitalas, taip užtikrinant atsinaujinančiųjų 
ir neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

Or. fr

Pakeitimas 151
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie poveikio klimatui 
neutralumo Sąjungos lygmeniu visiems 
sąžiningu būdu ir atsižvelgti į skirtingus 
visų valstybių narių pradinius taškus bei 
jų galimybes įgyvendinti transformacinius 
pokyčius. AVP taip pat turėtų paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie efektyviai 
išteklius naudojančios, švarios ir žiedinės 
ekonomikos, apsaugant, išsaugant, tvariai 
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gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

naudojant ir atkuriant biologinius 
išteklius ir įtvirtinant Sąjungos gamtinį 
kapitalą, taip pat apsaugant piliečių 
sveikatą ir gerovę nuo su aplinka 
susijusios rizikos ir poveikio. Šis modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

Or. pl

Pakeitimas 152
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Emma Wiesner, Martin Hojsík, Irena Joveva, 
Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima, kad būtų sudarytos sąlygos 
sisteminiams pokyčiams siekiant 
ekosisteminio metodo. Regeneracinio 
augimo modelis grindžiamas prielaida, kad 
mūsų visuomenių gerovė ir klestėjimas 
priklauso nuo stabilaus klimato, sveikos 
aplinkos ir klestinčių ekosistemų; tai 
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gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

sukuria saugią aplinką, kurioje galime 
plėtoti ekonomiką. Augant pasaulio 
gyventojų skaičiui ir gamtinių išteklių 
paklausai, 8-ąja AVP turėtų būti 
skatinama bendros naudos metodu 
grindžiama pramoninė ekologija ir tvari 
ekonominė veikla, kuri turėtų ne tik 
mažinti neigiamą poveikį, bet ir daryti 
teigiamą poveikį, ir būti plėtojama taip, 
kad nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, 
klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

Or. en

Pakeitimas 153
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima ir kuri grindžiama prielaida, kad 
mūsų visuomenių gerovė ir klestėjimas 
priklauso nuo stabilaus klimato, sveikos 
aplinkos ir klestinčių ekosistemų; tai 
sukuria saugią aplinką, kurioje galime 
plėtoti ekonomiką pagal planetos išgales. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai linijinėje 
ekonomikoje, ekonominė veikla turėtų būti 
plėtojama taip, kad nebūtų daroma žala, o, 
atvirkščiai, klimato kaitos ir aplinkos 
būklės blogėjimo tendencija būtų pakreipta 
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būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

priešinga linkme, būtų nuolat siekiama 
nulinės taršos ir išlaikomas, atkuriamas 
bei didinamas gamtinis kapitalas ir 
biologinė įvairovė, užtikrinant 
atsinaujinančiųjų ir neatsinaujinančiųjų 
išteklių gausą ir žiedinį naudojimą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, 
ekosistemomis grindžiamais sprendimais 
ir prisitaikymu prie naujų iššūkių ir bendra 
kūryba grindžiama regeneracinė ir tvari 
ekonomika stiprina atsparumą, apsaugo 
dabarties bei ateities kartų gerovę, 
atsižvelgiant į vienodą jų svarbą, taip pat, 
be BVP, yra kitų ekonominės sėkmės 
rodiklių išraiška;

Or. en

Pakeitimas 154
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės bei ekosistemų 
blogėjimo tendencija būtų pakreipta 
priešinga linkme, būtų sustabdytas ir 
pakreiptas priešinga linkme biologinės 
įvairovės praradimas, mažinama tarša ir 
išlaikomas bei didinamas gamtinis 
kapitalas, taip užtikrinant atsinaujinančiųjų 
ir neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
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grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

Nuolatiniais moksliniais tyrimais ir 
nuolatiniu inovacijų diegimu, gamybos ir 
vartojimo modelių pakeitimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

Or. en

Pakeitimas 155
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinio ir tvaraus 
gerovės modelio, kuris mūsų planetai 
grąžina daugiau nei iš jos paima. Šis 
modelis grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos tendencija būtų pakreipta priešinga 
linkme, būtų saugomos ir atkuriamos 
ekosistemos ir biologinė įvairovė, 
panaikinta tarša, užkertamas kelias 
aplinkos būklės blogėjimui ir išlaikomas 
bei didinamas gamtinis kapitalas, 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ir tvari gerovės 
ekonomika stiprina atsparumą ir užtikrina 
dabarties bei ateities kartų gerovę;
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Or. en

Pakeitimas 156
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
bus mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip pat bus 
užtikrinta atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausa. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

Or. cs

Pakeitimas 157
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie žiedinės ekonomikos, kuri 
mūsų planetai grąžina daugiau nei iš jos 
paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią ir 
stabilią aplinką, kurioje galime plėtoti 
ekonomiką. Augant pasaulio gyventojų 
skaičiui ir gamtinių išteklių paklausai, 
ekonominė veikla turėtų būti plėtojama 
taip, kad nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, 
klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama žiedinė ekonomika stiprina 
atsparumą ir apsaugo dabarties bei ateities 
kartų gerovę;

Or. es

Pakeitimas 158
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima. Regeneracinio augimo modelis 
grindžiamas prielaida, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką. 
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Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad 
nebūtų daroma žala, o, atvirkščiai, klimato 
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 
tendencija būtų pakreipta priešinga linkme, 
būtų mažinama tarša ir išlaikomas bei 
didinamas gamtinis kapitalas, taip 
užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

Augant pasaulio gyventojų skaičiui ir 
gamtinių išteklių paklausai, ekonominė 
veikla turėtų būti plėtojama taip, kad, kiek 
įmanoma, nebūtų daroma žala, klimato 
kaitos ir neigiamo poveikio aplinkai 
tendencija būtų sumažinta arba, kiek 
įmanoma, pakreipta priešinga linkme, būtų 
mažinama tarša ir išlaikomas bei didinamas 
gamtinis kapitalas, taip užtikrinant 
atsinaujinančiųjų ir neatsinaujinančiųjų 
išteklių gausą. Nuolatiniu inovacijų 
diegimu, prisitaikymu prie naujų iššūkių ir 
bendra kūryba grindžiama regeneracinė 
ekonomika stiprina atsparumą ir apsaugo 
dabarties bei ateities kartų gerovę;

Or. de

Pagrindimas

Jokios žalos ir jokio neigiamo poveikio aplinkai – žinoma, tai idealu, tačiau kol kas, deja, 
nerealu. Greta žodžio „žala“ vartojant „aplinkos būklės blogėjimas“ pasakoma tas pats; taip 
pat turi būti mažinamas neigiamas poveikis aplinkai dėl išmetamųjų teršalų, atliekų, nuotekų 
ir pan.

Pakeitimas 159
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, Emma Wiesner, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) ekosistemos, žmonės ir ekonomika 
Sąjungoje patirs didelį klimato kaitos 
poveikį, jei nebus prie jos prisitaikyta. 
Prisitaikymas yra viena iš pagrindinių 
ilgalaikio visuotinio atsako į klimato kaitą 
sudedamųjų dalių, toliau ekonomiškai 
efektyviai mažinant neišvengiamą poveikį 
ir gaunant didelę bendrą naudą iš gamtos 
procesais pagrįstų sprendimų. Todėl, kaip 
numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti 
bei atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą 
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dėl klimato kaitos. Valstybės narės turėtų 
priimti išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus, o Komisija, 
parengusi rodiklius, turėtų padėti stebėti 
prisitaikymo prie klimato kaitos pažangą;

Or. en

Pakeitimas 160
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) bendrasis vidaus produktas (BVP), 
vertinant visų šalyje tam tikrais metais 
pagamintų prekių ir paslaugų rinkos 
vertę, yra rinkos ekonomikos našumo, o 
ne ekonominės ar socialinės gerovės 
rodiklis. Taigi išskirtinis dėmesys BVP 
augimui, kaip pažangos matui, turi 
trūkumų, nes neatsižvelgiama į sveikatą, 
socialinius santykius, poveikį aplinkai ar 
lygybę. Šie trūkumai yra plačiai 
pripažįstami ir jau buvo patvirtinti 7-ojoje 
AVP, kurioje raginama parengti ir taikyti 
alternatyvius rodiklius, kurie papildytų ir 
apimtų ne tik BVP, kad būtų galima 
stebėti ekonominės ir socialinės pažangos 
tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 161
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Sąjunga turėtų įsipareigoti pereiti 
prie tvarios gerovės ekonomikos, 
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grindžiamos DVT – ekonomikos, kurioje 
vertinamos sveikos visuomenės sukurtos 
prekės ir paslaugos kaip socialinis 
kapitalas, o klestinti biosfera – kaip 
gamtos kapitalas. Šiam perėjimui reikia 
valdymo metodo, pagal kurį formuojant 
politiką ir priimant sprendimus 
svarbiausia būtų piliečių gerovė. Norint 
tai pasiekti, Sąjunga turės apsvarstyti 
naujus ekonominės veiklos rezultatų ir 
socialinės pažangos rodiklius, apimančius 
ne tik BVP;

Or. en

Pakeitimas 162
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Inese Vaidere, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Sąjunga turėtų įsipareigoti pereiti 
prie įtraukaus ir tvaraus augimo, 
grindžiamo Europos žaliuoju kursu ir 
tvaraus konkurencingumo koncepcija, 
kuriais užtikrinamas atsparumas, 
gerinamos ekonominės galimybės ir 
aplinkos būklė bei apsaugoma dabartinių 
ir būsimų kartų gerovė;

Or. en

Pakeitimas 163
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Sąjunga turėtų būti įsipareigota 
pereiti prie tvarios gerovės ekonomikos, 
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grindžiamos darnaus vystymosi tikslais. 
Gerovės ekonomikoje manoma, kad 
ekonomika turėtų būti grindžiama 
viešaisiais interesais, o ne atvirkščiai. 
Pirmenybė teikiama tam, kas tikrai 
svarbu: visų piliečių gerovė, klestėjimo 
derinimas su lygybe ir socialine pažanga 
pagal planetos išgales, planetos išteklių 
saugojimas ateities kartoms ir kitoms 
rūšims. Pereinant prie gerovės 
ekonomikos reikia valdymo metodo, pagal 
kurį formuojant politiką ir priimant 
sprendimus svarbiausi būtų žmonės ir jų 
gerovė. Norint tai pasiekti, Sąjunga turės 
nustatyti naujus ekonominės veiklos 
rezultatų ir socialinės pažangos rodiklius, 
apimančius ne tik BVP, nes jis neatspindi 
gamtinio kapitalo nuvertėjimo; 

Or. en

Pakeitimas 164
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) EBPO duomenimis, metinį 
pasaulinį biologinės įvairovės 
finansavimą iš visų šaltinių (maždaug 78–
91 mlrd. USD) smarkiai viršijo metinė 
vyriausybių parama (apie 500 mlrd. 
USD), kuri gali būti žalinga biologinei 
įvairovei. Neatidėliotinas laipsniškas 
aplinkai kenksmingų subsidijų 
panaikinimas Sąjungos ir valstybių narių 
lygmeniu yra vienas iš 7-osios AVP tikslų, 
priimtų 2013 m. Be to, Europos 
Parlamentas jau ragino iki 2020 m. 
Sąjungoje ir kiekvienoje valstybėje narėje 
sparčiai laipsniškai naikinti tiesiogines ir 
netiesiogines subsidijas iškastiniam 
kurui – šio tikslo G 20 iki šiol nepasiekė. 
Siekiant įgyvendinti 8-osios AVP teminius 
tikslus, viena iš jos būtinų sąlygų turėtų 
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būti ne vėliau kaip iki 2025 m. Sąjungos, 
nacionaliniu, subnacionaliniu ir vietos 
lygmenimis laipsniškai panaikinti visas 
tiesiogines ir netiesiogines aplinkai 
kenksmingas subsidijas, įskaitant 
subsidijas iškastiniam kurui, išskyrus 
atvejus, kai jos yra reikalingos siekiant 
įgyvendinti teisingą pertvarką kaip 
laikinosios ir pereinamojo laikotarpio 
technologijos;

Or. en

Pakeitimas 165
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) EBPO duomenimis, metinį 
pasaulinį biologinės įvairovės 
finansavimą iš visų šaltinių (maždaug 78–
91 mlrd. USD) smarkiai viršijo metinė 
vyriausybių parama (apie 500 mlrd. 
USD), kuri gali būti žalinga biologinei 
įvairovei1a. Neatidėliotinas laipsniškas 
aplinkai kenksmingų subsidijų 
panaikinimas Sąjungos ir valstybių narių 
lygmeniu yra vienas iš 7-osios AVP tikslų. 
Be to, Europos Parlamentas taip pat 
ragino Sąjungoje ir valstybėse narėse 
laipsniškai naikinti tiesiogines ir 
netiesiogines subsidijas iškastiniam kurui. 
Siekiant įgyvendinti 8-osios AVP teminius 
tikslus, viena iš būtinų sąlygų turėtų būti 
šių tikslų rėmimas;

__________________
1a EBPO (2020 m.), „Išsami pasaulio 
biologinės įvairovės finansų apžvalga“ 
(angl. „A Comprehensive Overview of 
Global Biodiversity Finance“). 

Or. en
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Pakeitimas 166
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
netoksiška žiedinė ekonomika, nulinės 
taršos tikslas ir su gamyba ir vartojimu 
susijusio neigiamo poveikio aplinkai 
mažinimas. Joje turėtų būti pripažįstama, 
kad šie teminiai prioritetiniai tikslai iš 
esmės yra tarpusavyje susiję, atsižvelgiant 
į žalos aplinkai veiksnius ir poveikį, todėl 
jų įgyvendinimui būtinas sisteminis 
požiūris. Be to, turėtų būti nurodytos 
reikiamos sąlygos, kurias sudarius visi 
susiję subjektai galėtų pasiekti ilgalaikius ir 
teminius prioritetinius tikslus, taip pat 
nustatyti veiksmai, būtini šioms sąlygoms 
įvykdyti;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 12 pakeitimas.

Pakeitimas 167
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
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prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
netoksiška žiedinė ekonomika, nulinės 
taršos tikslas ir su gamyba ir vartojimu 
susijusio neigiamo poveikio aplinkai 
mažinimas. Šie tikslai turėtų būti 
įgyvendinti socialiai teisingu ir įtraukiu 
būdu, nepaliekant nė vieno nuošalyje. Be 
to, turėtų būti nurodytos reikiamos sąlygos, 
kurias sudarius visi susiję subjektai galėtų 
pasiekti ilgalaikius ir teminius 
prioritetinius tikslus, taip pat nustatyti 
veiksmai, būtini šioms sąlygoms įvykdyti; 

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 168
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, tvarus 
naudojimas, biologinės įvairovės apsauga 
ir atkūrimas, žiedinė ekonomika, derinama 
su nulinės taršos tikslu siekiant 
netoksiškos aplinkos, ir su gamyba ir 
vartojimu susijusio neigiamo poveikio 
aplinkai mažinimas. Be to, turėtų būti 
nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus, 
taip pat koordinuoti veiksmai, būtini 
šioms sąlygoms įvykdyti;

Or. en
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Pakeitimas 169
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
netoksiška žiedinė ekonomika, nulinės 
taršos tikslas ir su gamyba ir vartojimu 
susijusio neigiamo poveikio aplinkai 
mažinimas. Be to, turėtų būti nurodytos 
reikiamos sąlygos, kurias sudarius visi 
susiję subjektai galėtų pasiekti ilgalaikius ir 
teminius prioritetinius tikslus, taip pat 
nustatytos priemonės, būtinos šioms 
sąlygoms įvykdyti; 

Or. en

Pakeitimas 170
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
netoksiška žiedinė ekonomika, grindžiama 
pakopiniu išteklių naudojimu, nulinės 
taršos tikslas ir su gamyba ir vartojimu 
susijusio neigiamo poveikio aplinkai 
mažinimas. Be to, turėtų būti nurodyti 
veiksmai ir reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
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ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 171
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų 
pasiekti ilgalaikius ir teminius 
prioritetinius tikslus;

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas, užtikrinant 
socialiai teisingą ir įtraukią pertvarką. Be 
to, turėtų būti nurodyti reikiami veiksmai, 
kuriais visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

Or. pt

Pakeitimas 172
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai siekiant teikti 
pagalbą valstybėms narėms tokiose srityse 
kaip prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas 
prisitaikant prie COVID-19 sveikatos 
krizės ir su gamyba ir vartojimu susijusio 
neigiamo poveikio aplinkai mažinimas. Be 
to, turėtų būti nurodytos reikiamos sąlygos, 



PE689.633v02-00 70/291 AM\1226728LT.docx

LT

ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus; kurias sudarius visi susiję subjektai galėtų 
pasiekti ilgalaikius ir teminius 
prioritetinius tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 173
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
netoksiška žiedinė ekonomika, nulinės 
taršos aplinka, pramoninė pertvarka ir su 
gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 174
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas 
prie klimato kaitos, biologinės įvairovės 
apsauga ir atkūrimas, nulinės taršos tikslas, 
įskaitant gamybos ir vartojimo bei 
susijusio neigiamo poveikio aplinkai 
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poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų 
pasiekti ilgalaikius ir teminius 
prioritetinius tikslus;

mažinimą. Be to, turėtų būti nurodyti 
reikiami veiksmai, kuriais visi susiję 
subjektai galėtų pasiekti ilgalaikius ir 
teminius prioritetinius tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti žiedinę ekonomiką, reikia mažinti gamybą ir vartojimą, todėl šie prioritetiniai 
tikslai yra labai tarpusavyje susiję.

Pakeitimas 175
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas 
ir su gamyba ir vartojimu susijusio 
neigiamo poveikio aplinkai mažinimas. Be 
to, turėtų būti nurodytos reikiamos sąlygos, 
kurias sudarius visi susiję subjektai galėtų 
pasiekti ilgalaikius ir teminius 
prioritetinius tikslus;

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas Sąjungos 
lygmeniu, prisitaikymas prie klimato 
kaitos, biologinės įvairovės apsauga ir 
atkūrimas, žiedinė ekonomika siekiant kuo 
artimesnio nulinei taršai tikslo, ir su 
gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

Or. pl

Pakeitimas 176
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti (10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
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teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų 
laipsniškai ir nuosekliai pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

Or. es

Pakeitimas 177
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Emma 
Wiesner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus;

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, žemės ir 
jūrų biologinės įvairovės apsauga ir 
atkūrimas, žiedinė ekonomika, nulinės 
taršos tikslas ir su gamyba ir vartojimu 
susijusio neigiamo poveikio aplinkai 
mažinimas. Be to, turėtų būti nurodytos 
reikiamos sąlygos, kurias sudarius visi 
susiję subjektai galėtų pasiekti ilgalaikius ir 
teminius prioritetinius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 178
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)



AM\1226728LT.docx 73/291 PE689.633v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) gamtos procesais pagrįsti 
sprendimai yra minimi daugelyje Europos 
žaliojo kurso strategijų, įskaitant 
Komisijos komunikatą dėl 2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategijos, taip pat 
ES strategiją dėl prisitaikymo prie klimato 
kaitos, ir didelė ES biudžeto dalis, skirta 
klimato politikos veiksmams, yra susijusi 
su investicijomis į gamtos procesais 
pagrįstus sprendimus. Tačiau gamtos 
procesais pagrįstas sprendimas nėra gerai 
apibrėžtas terminas nei ES, nei 
tarptautiniu lygmeniu, todėl gali būti per 
platus ir dviprasmiškas, dėl to gali kilti 
nesusipratimų ir piktnaudžiavimo. Be to, 
nors Biologinės įvairovės strategijoje 
pabrėžiama, kad „veiksmai, kurių 
imamasi siekiant kovoti su biologinės 
įvairovės nykimu, turi būti grindžiami 
patikimu mokslu“, nėra jokio žinomo 
mokslo, kuris galėtų būti gamtos 
procesais pagrįstų sprendimų naudojimo 
pagrindas, nes nėra moksliškai pagrįstos 
apibrėžties. Todėl reikia aiškiai ir tvirtai 
apibrėžti gamtos procesais pagrįstus 
sprendimus ES lygmeniu, kad būtų 
galima įvertinti, ar juos naudojant bus 
pasiekta pažanga siekiant prioritetinių 8-
osios AVP tikslų (ypač susijusių su 
klimato kaitos švelninimu, prisitaikymu 
prie jos, taip pat biologinės įvairovės 
apsauga, išsaugojimu ir atkūrimu). Kaip 
pagrindinis principas, gamtos procesais 
pagrįsti sprendimai turėtų užtikrinti, kad 
nebūtų pakenkta biologinei įvairovei ir 
ekosistemų vientisumui. Be to, ES 
lygmens apibrėžtis turėtų būti pateikiama 
kartu su teigiamu ir neigiamu veiklos, 
būdų ir metodų, atitinkančių ir 
neatitinkančių gamtos procesais pagrįstus 
sprendimus, sąrašu, taip pat aiškiu 
paaiškinimu, kokia (-os) problema (-os) 
turi būti sprendžiama (-os) taikant gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus. 
Galiausiai būtina paaiškinti, ar gamtos 
procesais pagrįstas sprendimas gali atlikti 
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kompensavimo vaidmenį, ir jei taip, ko, 
kiek ir kokiais mechanizmais;

Or. en

Pakeitimas 179
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) būtina skubiai įvertinti visų rinkos 
priemonių veiksmingumą siekiant bendro 
tikslo sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir jo 
socialinius padarinius bei poveikį 
aplinkai; ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema pasirodė esanti 
neveiksminga, nes nebuvo pasiekti 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tikslai; todėl reikia imtis atsakomųjų 
priemonių ir būtina remti prekybos 
anglies dioksidu alternatyvas ir jas taikyti, 
o rinka paremtą požiūrį pakeisti 
teisingesniu ir veiksmingesniu norminiu 
požiūriu; turėtų būti skatinamas 
realistiškas, integruotas ir kompleksinis 
požiūris į klimato kaitą, užtikrinant 
priemonių įvairinimą, kad būtų pasiekti 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai, ir 
vengiant pasikliauti vien rinkos 
priemonėmis;

Or. pt

Pakeitimas 180
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Europos žaliasis kursas dar nėra 
pakankamai įvertintas atsižvelgiant į 
finansinius išteklius, kurių reikia 
pagrindiniams tikslams pasiekti. 
Nustačius skaidrias 8-osios AVP, įskaitant 
Europos žaliąjį kursą, tikslams 
įgyvendinti skirtų išlaidų apskaičiavimo 
priemones bus galima skaidriai stebėti, 
teikti ataskaitas ir nustatyti veiksmus, 
reikalingus tikslams pasiekti;

Or. pl

Pakeitimas 181
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Emma Wiesner, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) mėlynoji anglis, t. y. jūrų ir 
pakrančių ekosistemose, kaip antai 
mangrovėse, druskynuose ir jūrų žolėse, 
saugoma anglis teikia daugialypę naudą 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos srityse ir padeda siekti poveikio 
klimatui neutralumo; pablogėjus šių 
ekosistemų būklei arba jas sunaikinus į 
atmosferą ir vandenynus išmetama 
šimtmečiais jų kaupta anglis ir jos tampa 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
šaltiniais, todėl turėtų būti saugomos ir 
atkuriamos;

Or. en

Pakeitimas 182
Grace O'Sullivan
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) sąvoka „ekosisteminis metodas“ 
yra įtvirtinta JT biologinės įvairovės 
konvencijoje kaip integruoto žemės, 
vandens ir gyvųjų išteklių valdymo 
strategija, kuria teisingai skatinamas šių 
išteklių išsaugojimas ir tvarus 
naudojimas, siekiant padėti pasiekti 
pusiausvyrą tarp trijų Konvencijos tikslų 
(biologinės įvairovės išsaugojimas, tvarus 
naudojimas ir dalijimasis nauda)1a;
__________________
1a 5-osios Biologinės įvairovės 
konvencijos šalių konferencijos (COP 5) 
priimti sprendimai.

Or. en

Pakeitimas 183
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) tam tikrų ekosistemų, tokių kaip 
vandenynai ir vanduo, pripažinimas 
bendrais pasauliniais ištekliais sudarytų 
palankesnes sąlygas supratimui, 
sąmoningumui didinti ir paskatintų 
veiksmus visais visuomenės lygmenimis, 
įskaitant piliečių, siekiant išsaugoti šias 
ekosistemas;

Or. en

Pakeitimas 184
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
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Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Įgyvendinimas, vykdymo 
užtikrinimas ir atskaitomybė yra labai 
svarbūs. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, išsamiai 
įvertinant ir atsižvelgiant į galimus 
kompromisus ir pažeidžiamų grupių 
poreikius. Be to, siekiant užtikrinti 8-osios 
AVP sėkmę ir pasiekti jos prioritetinius 
tikslus, vietos ir regionų valdžios 
institucijoms svarbu imtis veiksmų, 
bendradarbiauti su nevyriausybiniais 
subjektais, privačiojo sektoriaus atstovais 
ir plačiąja visuomene. Tai apima poveikio 
vertinimų, kuriais grindžiama politika, 
paskelbimą viešai;

Or. en

Pakeitimas 185
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
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valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo ir nuoseklaus požiūrio į 
daugiapakopį valdymą, gerbiant SESV 
įtvirtintą kompetenciją. Politiką formuoti 
ir įgyvendinti reikėtų labiau integruotai, 
kad būtų kuo labiau padidinta ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergija, 
ypatingą dėmesį skiriant galimiems 
kompromisams ir vengti scenarijų, 
kuriuose pralaimi visos šalys ir kurie kelia 
grėsmę biosferai, nuo kurios priklauso 
mūsų ekonomika, taip pat dėmesį skiriant 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais ir juos įgalinti 
pagal Orhuso konvenciją;

Or. en

Pakeitimas 186
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Šis 
decentralizuotas ir integruotas požiūris 
turi atitikti specifinius visų regionų, 
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skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

įskaitant miesto ir kaimo bei atokiausius 
regionus, poreikius. Be to, siekiant 
užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir pasiekti 
jos prioritetinius tikslus, svarbu skaidriai 
bendradarbiauti su nevyriausybiniais 
subjektais;

Or. pt

Pakeitimas 187
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Emma 
Wiesner

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti veiksmingai 
įgyvendinami ir stebimi įvairiais valdymo 
lygmenimis, t. y. Europos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis, laikantis 
bendradarbiavimu grindžiamo požiūrio į 
daugiapakopį valdymą. Politiką formuoti ir 
įgyvendinti reikėtų labiau integruotai, kad 
būtų kuo labiau padidinta ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergija, 
ypatingą dėmesį skiriant galimiems 
kompromisams ir pažeidžiamų grupių 
poreikiams bei ekosistemoms. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
turėti galimybę susipažinti su informacija, 
užtikrinti visuomenės dalyvavimą 
priimant sprendimus, teisę kreiptis į 
teismą aplinkosaugos klausimais ir 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

Or. en



PE689.633v02-00 80/291 AM\1226728LT.docx

LT

Pakeitimas 188
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta aplinkos, socialinių ir 
ekonominių tikslų sinergija, ypatingą 
dėmesį skiriant galimiems kompromisams 
ir pažeidžiamų grupių poreikiams bei 
darant prielaidą, kad tvaraus vystymosi 
aplinkos aspektas yra socialinių ir 
ekonominių aspektų pagrindas. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais ir pilietine 
visuomene;

Or. en

Pakeitimas 189
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 

(11) siekiant įgyvendinti pagrindinius 
tikslus, būtina sudaryti reikiamas sąlygas. 
kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 



AM\1226728LT.docx 81/291 PE689.633v02-00

LT

lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą, kurį galima pasiekti papildomos 
paramos priemonėmis. Politiką formuoti ir 
įgyvendinti reikėtų labiau integruotai, kad 
būtų kuo labiau padidinta ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergija, 
ypatingą dėmesį skiriant galimiems 
kompromisams ir pažeidžiamų grupių 
poreikiams. Be to, siekiant užtikrinti 8-
osios AVP sėkmę ir pasiekti jos 
prioritetinius tikslus, svarbu skaidriai 
bendradarbiauti su nevyriausybiniais 
subjektais;

Or. pl

Pakeitimas 190
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų bei marginalizuotų grupių 
poreikiams. Be to, siekiant užtikrinti 8-
osios AVP sėkmę ir pasiekti jos 
prioritetinius tikslus, svarbu skaidriai 
bendradarbiauti su nevyriausybiniais 
subjektais. Piliečių susirinkimai ir 
dalyvaujamoji demokratija gali būti 
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svarbus postūmis 8-ajai AVP;

Or. en

Pakeitimas 191
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

(11) siekiant didesnės viešosios 
politikos darnos reikia geresnio valdymo. 
kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti tarp 
administravimo institucijų ir su 
nevyriausybiniais subjektais;

Or. en

Pakeitimas 192
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 
siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, įvertinant 
galimus kompromisus ir pažeidžiamų 
grupių poreikius bei su neveikimu 
susijusias išlaidas. Be to, siekiant 
užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir pasiekti 
jos prioritetinius tikslus, svarbu skaidriai ir 
nuolat bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais ir visuomene;

Or. en

Pakeitimas 193
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
pažeidžiamų grupių poreikiams. Be to, 

(11) kadangi aplinkos politika yra labai 
decentralizuota, 8-osios AVP 
prioritetiniams tikslams pasiekti skirti 
veiksmai turėtų būti vykdomi įvairiais 
valdymo lygmenimis, t. y. Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, laikantis bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, ypatingą dėmesį 
skiriant galimiems kompromisams ir 
valstybių narių poreikiams. Be to, siekiant 
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siekiant užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir 
pasiekti jos prioritetinius tikslus, svarbu 
skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais;

užtikrinti 8-osios AVP sėkmę ir pasiekti 
jos prioritetinius tikslus, svarbu skaidriai 
bendradarbiauti su nevyriausybiniais 
subjektais ir plačiąja visuomene;

Or. fr

Pakeitimas 194
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) atsižvelgiant į tai, kad reikia iš 
esmės pakeisti BŽŪP, kad būtų kovojama 
su didėjančiu reguliavimo panaikinimu 
šiame sektoriuje ir jis būtų pakeistas 
priešinga kryptimi, taip pat sustiprinti 
gamybos ir rinkos reguliavimo 
mechanizmus, reikėtų skatinti trumpas 
maisto tiekimo grandines ir vietos maisto 
gamybos sistemas. To nauda yra 
teisingesnės kainos ūkininkams, galimybė 
vartotojams įsigyti šviežių ir sezoninių 
produktų, mažesnis poveikis aplinkai ir 
didesnė socialinė sanglauda vietos 
lygmeniu;

Or. pt

Pakeitimas 195
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Jungtinių Tautų aplinkos 
programa ir EBPO pasaulinis aplinkos 
forumas pabrėžė, kad aplinkos pokyčiai 
daro poveikį lyties atžvilgiu. Todėl 
atliekant veiksmus ir siekiant tikslų, 
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susijusių su 8-osios AVP prioritetinių 
tikslų įgyvendinimu, įskaitant planuojamų 
veiksmų poveikio lytims vertinimą ir lyčių 
aspekto integravimą ir veiksmus, kuriais 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, būtina 
atsižvelgti į lyčių aspektą, kad neliktų 
lyčių nelygybės;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 14 pakeitimas. Formuluotė išlieka ta pati, tik 
pridedamas „planuojamų veiksmų poveikio lytims vertinimas“.

Pakeitimas 196
Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) veiksmai, kuriais siekiama 
Sąjungos aplinkos ir klimato tikslų, turi 
būti vykdomi kartu įgyvendinant Europos 
socialinių teisių ramstį ir visiškai su juo 
suderinami, taip pat turi būti paisoma 
valstybių narių įstatymų ir Sąjunga negali 
duoti joms įsakymų;

Or. fr

Pakeitimas 197
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) veiksmai, kuriais siekiama 
Sąjungos aplinkos ir klimato tikslų, turi 
būti vykdomi kartu įgyvendinant Europos 
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socialinių teisių ramstį ir turi būti visiškai 
su juo suderinami;

Or. en

Pakeitimas 198
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) veiksmai, kuriais siekiama 
Sąjungos aplinkos ir klimato tikslų, turi 
būti vykdomi kartu įgyvendinant Europos 
socialinių teisių ramstį ir turi būti su juo 
suderinami; 

Or. en

Pakeitimas 199
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus bei 
išorės politikos sinergija yra labai svarbūs 
siekiant Sąjungos aplinkos ir klimato 
tikslų;

(12) sąžiningas bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, tvirtas pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus bei 
išorės politikos nuoseklumas yra labai 
svarbūs siekiant Sąjungos aplinkos ir 
klimato tikslų. Labai svarbu, kad Sąjunga 
bendradarbiautų su globaliųjų Pietų 
šalimis taip, kad būtų visapusiškai 
gerbiamas jų suverenumas ir teisės, 
įskaitant teisę į sveiką aplinką;

Or. en

Pagrindimas

Sinergija nereiškia, kad iš esmės reikia pašalinti ES vidaus ir išorės politikos neatitikimus.
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Pakeitimas 200
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus bei 
išorės politikos sinergija yra labai svarbūs 
siekiant Sąjungos aplinkos ir klimato 
tikslų;

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus bei 
išorės politikos sinergija yra labai svarbūs 
siekiant Sąjungos aplinkos ir klimato 
tikslų; todėl ES prekybos politika turi būti 
nuosekli išlaikant Europos tvarumo 
vertybes, ja negali būti skatinami 
komerciniai sandoriai su šalimis, kuriose 
aplinkos apsauga ar biologinė įvairovė 
nėra prioritetai;

Or. es

Pakeitimas 201
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus bei 
išorės politikos sinergija yra labai svarbūs 
siekiant Sąjungos aplinkos ir klimato 
tikslų;

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, tvarūs prekybos 
susitarimai, geras pasaulinis aplinkos 
valdymas, įskaitant aplinkosauginę 
demokratiją, ir Sąjungos vidaus bei išorės 
politikos sinergija laikantis Europos 
žaliosios diplomatijos turėtų būti 
Sąjungos išorės veiksmų pagrindas, nes 
jie yra labai svarbūs siekiant Sąjungos 
aplinkos ir klimato tikslų ir remiant 
pasaulinius veiksmus;

Or. en
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Pakeitimas 202
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus bei 
išorės politikos sinergija yra labai svarbūs 
siekiant Sąjungos aplinkos ir klimato 
tikslų;

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, įskaitant 
besivystančias šalis, projektų ir politikos 
krypčių, kuriomis prisidedama prie 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo, rėmimas, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus bei 
išorės politikos sinergija yra labai svarbūs 
siekiant Sąjungos aplinkos ir klimato 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 203
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus bei 
išorės politikos sinergija yra labai svarbūs 
siekiant Sąjungos aplinkos ir klimato 
tikslų;

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir visų Sąjungos vidaus 
bei išorės politikos krypčių sinergija ir 
nuoseklumas yra labai svarbūs siekiant 
Sąjungos aplinkos ir klimato tikslų;

Or. en

Pakeitimas 204
João Ferreira, Mick Wallace
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Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) pasaulio prekybos reguliavimo 
panaikinimas daro didelę įtaką 
padidėjusiam energijos suvartojimui ir 
išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui, todėl ES turi pripažinti, kad 
būtina tinkamai išnagrinėti ir įvertinti šį 
poveikį;

Or. pt

Pakeitimas 205
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) turi būti pasiektas esminis 
perėjimas nuo konkurencijos prie 
papildomumo tarptautinėje prekyboje, 
atsižvelgiant į suverenią valstybių narių 
teisę formuoti savo prekybos politiką 
laikantis šio principo;

Or. pt

Pakeitimas 206
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
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didesnio tvarumo, gerovės ir atsparumo. 
Tai atitinka Tarybos27 ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto28 raginimus ekonominės veiklos 
rezultatus ir visuomenės pažangą vertinti 
atsižvelgiant ne tik į BVP, o siekti, kad 
politikos kelrodis būtų gerovė (tam 
pritaria ir EBPO29);

įtraukios ir tvarios ekonomikos, 
grindžiamos nauja augimo strategija, kuri 
bus naudinga ES piliečiams ir įmonėms;

__________________ __________________
27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 
Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 
New Approaches to Economic Challenges 
Initiative).

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 
Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 
New Approaches to Economic Challenges 
Initiative).

Or. en

Pakeitimas 207
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
didesnio tvarumo, gerovės ir atsparumo. 
Tai atitinka Tarybos27 ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto28 
raginimus ekonominės veiklos rezultatus ir 

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
tvarios ir atsparios gerovės ekonomikos. 
Tai atitinka Tarybos27 ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto28 
raginimus ekonominės veiklos rezultatus ir 
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visuomenės pažangą vertinti atsižvelgiant 
ne tik į BVP, o siekti, kad politikos 
kelrodis būtų gerovė (tam pritaria ir 
EBPO29);

visuomenės pažangą vertinti atsižvelgiant 
ne tik į BVP, o siekti, kad politikos 
kelrodis būtų gerovė ir aplinkosaugos 
sveikatos rodikliai (tam pritaria ir 
EBPO29). Nėra ilgalaikio ekonomikos 
augimo plano, išskyrus idėją, kad 
ekonomika gali augti neribotą laiką. Šiai 
ekonominei logikai būdingas trumpalaikis 
mąstymas padarė ją itin pavojingą 
būsimoms kartoms, kurioms teks susidurti 
su neįtikėtinais sunkumais ir ekologiniu 
suirimu šiame dabartiniame kelyje, 
kuriame nėra plano, kaip spręsti 
ekonomikos augimo problemą baigtinėje 
planetoje. BVP neatsižvelgiama į 
ekonomikos augimo poveikį aplinkai ir 
visuomenei, todėl jo negalima laikyti 
naudinga rodikliu. Ekonomikos augimas 
yra glaudžiai susijęs su gamybos, 
vartojimo ir išteklių naudojimo 
padidėjimu ir turi žalingą poveikį 
gamtinei aplinkai ir žmonių sveikatai. 
Vargu ar pasauliniu mastu galima 
pasiekti ilgalaikį ir absoliutų ekonomikos 
augimo atsiejimą nuo aplinkai daromo 
spaudimo ir poveikio. Todėl visuomenė 
turi permąstyti, ką reiškia augimas ir 
pažanga, ir jų reikšmę pasaulio tvarumui;

__________________ __________________
27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 
Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 
New Approaches to Economic Challenges 
Initiative).

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 
Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 
New Approaches to Economic Challenges 
Initiative).
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Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė tiesiogiai perimta iš EAA ataskaitos „Augimas be ekonomikos augimo“ (angl. 
Growth without Economic Growth).

Pakeitimas 208
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
didesnio tvarumo, gerovės ir atsparumo. 
Tai atitinka Tarybos27 ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto28 
raginimus ekonominės veiklos rezultatus ir 
visuomenės pažangą vertinti atsižvelgiant 
ne tik į BVP, o siekti, kad politikos 
kelrodis būtų gerovė (tam pritaria ir 
EBPO29);

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
atsparios, tvarios gerovės ekonomikos 
pagal planetos išgales, kartu užtikrinant 
teisingą ir įtraukią pertvarką. Tai atitinka 
Tarybos27 ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto28 raginimus 
ekonominės veiklos rezultatus ir 
visuomenės pažangą vertinti atsižvelgiant 
ne tik į BVP, o siekti, kad politikos 
kelrodis būtų gerovė (tam pritaria ir 
EBPO29);

__________________ __________________
27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 
Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 
New Approaches to Economic Challenges 

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 
Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 
New Approaches to Economic Challenges 
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Initiative). Initiative).

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 209
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
didesnio tvarumo, gerovės ir atsparumo. 
Tai atitinka Tarybos27 ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto28 
raginimus ekonominės veiklos rezultatus ir 
visuomenės pažangą vertinti atsižvelgiant 
ne tik į BVP, o siekti, kad politikos 
kelrodis būtų gerovė (tam pritaria ir 
EBPO29);

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
didesnio tvarumo, gerovės ir atsparumo, ir 
apsvarstydama naujus rodiklius, tokius 
kaip realios pažangos rodiklis (RPR), į 
kurį įtraukiami aplinkos ir socialiniai 
veiksniai. Tai atitinka Tarybos27 ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto28 
raginimus ekonominės veiklos rezultatus ir 
visuomenės pažangą vertinti atsižvelgiant 
ne tik į BVP, o siekti, kad politikos 
kelrodis būtų gerovė (tam pritaria ir 
EBPO29);

__________________ __________________
27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 
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Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 
New Approaches to Economic Challenges 
Initiative).

Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 
New Approaches to Economic Challenges 
Initiative).

Or. en

Pakeitimas 210
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
didesnio tvarumo, gerovės ir atsparumo. 
Tai atitinka Tarybos27 ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto28 
raginimus ekonominės veiklos rezultatus ir 
visuomenės pažangą vertinti atsižvelgiant 
ne tik į BVP, o siekti, kad politikos 
kelrodis būtų gerovė (tam pritaria ir 
EBPO29);

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
tvarumo, gerovės ir atsparumo. Tai atitinka 
Tarybos27 ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto28 raginimus 
ekonominės veiklos rezultatus ir 
visuomenės pažangą vertinti atsižvelgiant 
ne tik į BVP, o siekti, kad politikos 
kelrodis būtų gerovė (tam pritaria ir 
EBPO29);

__________________ __________________
27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

27 Žr., pvz., 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/lt/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 
Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 

29 Žr., pvz., EBPO gerovės sistemą (angl. 
OECD Well-being Framework), EBPO 
integracinio augimo politikos veiksmų 
sistemą (angl. OECD Framework for 
Policy Action on Inclusive Growth), 
Geresnio gyvenimo iniciatyvą (angl. Better 
Life Initiative) ir Naujų metodų sprendžiant 
ekonomines problemas iniciatyvą (angl. 
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New Approaches to Economic Challenges 
Initiative).

New Approaches to Economic Challenges 
Initiative).

Or. en

Pakeitimas 211
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 
turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 
politika, ir neturėtų daryti jiems poveikio. 
Kartu su kitomis priemonėmis, kurios 
naudojamos rengiant Europos semestro 
programą, Eurostato darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ataskaitą ir Komisijos 
strateginio prognozavimo ataskaitą31, jis 
būtų nuoseklaus tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio 
dalis;

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, ir turėtų būti 
grindžiama patikima, skaidria ir išsamia 
metodika. Tas vertinimas turėtų derėti su 
stebėsenos arba valdymo priemonėmis, 
apimančiomis konkretesnius aplinkos ir 
klimato politikos aspektus (pavyzdžiui, 
numatytus Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 1999/201830), 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra 
arba stebėsenos priemonėmis, susijusiomis 
su žiedine ekonomika, derinama su 
nulinės taršos tikslu siekiant netoksiškos 
aplinkos, biologine įvairove, oru, 
vandeniu, dirvožemiu, atliekomis, arba bet 
kokia kita aplinkos politika, ir neturėtų 
daryti jiems poveikio. Kartu su 
priemonėmis, kurios naudojamos rengiant 
Europos semestro programą, Eurostato 
darnaus vystymosi tikslų stebėsenos 
ataskaitą ir Komisijos strateginio 
prognozavimo ataskaitą31, 8-osios AVP 
prioritetinių tikslų įgyvendinimo pažangos 
vertinimas turėtų būti didesnio, 
nuoseklaus ir tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio, 
apimančio ne tik aplinkos, bet ir 
socialinius bei ekonominius veiksnius, 
dalis. Komisija turėtų įvertinti esamas 
stebėsenos sistemas ir rodiklius Sąjungos 
lygmeniu, siekdama prireikus užtikrinti 
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nuoseklius ir supaprastintus rodiklius; 
__________________ __________________
30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020)493 final.

Or. en

Pakeitimas 212
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 
turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 
politika, ir neturėtų daryti jiems poveikio. 
Kartu su kitomis priemonėmis, kurios 
naudojamos rengiant Europos semestro 
programą, Eurostato darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ataskaitą ir Komisijos 
strateginio prognozavimo ataskaitą31, jis 
būtų nuoseklaus tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio 
dalis;

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, ir turėtų būti 
grindžiama patikima, skaidria ir išsamia 
metodika. Tas vertinimas turėtų derėti su 
stebėsenos arba valdymo priemonėmis, 
apimančiomis konkretesnius aplinkos ir 
klimato politikos aspektus (pavyzdžiui, 
numatytus Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 1999/201830), 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra 
arba stebėsenos priemonėmis, susijusiomis 
su žiedine ekonomika, derinama su 
nulinės taršos tikslu siekiant netoksiškos 
aplinkos, biologine įvairove, oru, 
vandeniu, dirvožemiu, atliekomis, arba bet 
kokia kita aplinkos politika, ir neturėtų 
daryti jiems poveikio. Kartu su 
priemonėmis, kurios naudojamos rengiant 
Europos semestro programą, Eurostato 
darnaus vystymosi tikslų stebėsenos 
ataskaitą ir Komisijos strateginio 
prognozavimo ataskaitą31, 8-osios AVP 
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prioritetinių tikslų įgyvendinimo pažangos 
vertinimas turėtų būti didesnio, 
nuoseklaus ir tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio, 
apimančio ne tik aplinkos, bet ir 
socialinius bei ekonominius veiksnius, 
dalis. Europos Komisija turėtų įvertinti 
esamas stebėsenos sistemas ir rodiklius 
Sąjungos lygmeniu, siekdama prireikus 
užtikrinti nuoseklius ir supaprastintus 
rodiklius;

__________________ __________________
30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020)493 final.

Or. en

Pakeitimas 213
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 
turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 
turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 
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politika, ir neturėtų daryti jiems poveikio. 
Kartu su kitomis priemonėmis, kurios 
naudojamos rengiant Europos semestro 
programą, Eurostato darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ataskaitą ir Komisijos 
strateginio prognozavimo ataskaitą31, jis 
būtų nuoseklaus tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio 
dalis.

politika, ir neturėtų daryti jiems poveikio. 
Kartu su kitomis priemonėmis, kurios 
naudojamos rengiant Europos semestro 
programą, Eurostato darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ataskaitą ir Komisijos 
strateginio prognozavimo ataskaitą31, jis 
būtų nuoseklaus tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio 
dalis. Pažanga siekiant 8-osios AVP 
prioritetinių tikslų turėtų būti stebima 
nuosekliai ir tinkamai naudojant naują 
pagrindinių rodiklių rinkinį. Šiuo 
atžvilgiu pagal AVP turėtų būti sukurtas 
specialus pažangos vertinimo ir stebėjimo 
mechanizmas;

__________________ __________________
30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020)493 final.

Or. en

Pakeitimas 214
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 
turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, ir turėtų būti 
siekiama pašalinti duomenų prieinamumo 
trūkumą. Pasauliniu lygmeniu, 68 proc. 
su aplinka susijusių DVT rodiklių 
nepakanka duomenų, kad būtų galima 
įvertinti pažangą29a. Tas vertinimas turėtų 
derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
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priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 
politika, ir neturėtų daryti jiems poveikio. 
Kartu su kitomis priemonėmis, kurios 
naudojamos rengiant Europos semestro 
programą, Eurostato darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ataskaitą ir Komisijos 
strateginio prognozavimo ataskaitą31, jis 
būtų nuoseklaus tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio 
dalis;

aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 
politika, ir neturėtų daryti jiems poveikio. 
Kartu su kitomis priemonėmis, kurios 
naudojamos rengiant Europos semestro 
programą, Eurostato darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ataskaitą ir Komisijos 
strateginio prognozavimo ataskaitą31, jis 
būtų nuoseklaus tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio 
dalis;

__________________ __________________
29a UNEP, 2019 m., prieinama adresu: 
https://sdg.iisd.org/news/unep-
reportfinds- good-progress-on-23-
ofenvironment- related-sdg-indicators/

30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020)493 final.

Or. en

Pakeitimas 215
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 
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turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 
politika, ir neturėtų daryti jiems poveikio. 
Kartu su kitomis priemonėmis, kurios 
naudojamos rengiant Europos semestro 
programą, Eurostato darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ataskaitą ir Komisijos 
strateginio prognozavimo ataskaitą31, jis 
būtų nuoseklaus tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio 
dalis;

turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika (bandant kuo labiau sumažinti 
toksiškų medžiagų kiekį ir techninėmis bei 
logistinėmis priemonėmis pasiekti nulinę 
taršą), biologine įvairove, oru, vandeniu, 
dirvožemiu, atliekomis, arba bet kokia kita 
aplinkos politika, ir neturėtų daryti jiems 
poveikio. Kartu su kitomis priemonėmis, 
kurios naudojamos rengiant Europos 
semestro programą, Eurostato darnaus 
vystymosi tikslų stebėsenos ataskaitą ir 
Komisijos strateginio prognozavimo 
ataskaitą31, jis būtų nuoseklaus tarpusavyje 
susijusių stebėsenos ir valdymo priemonių 
rinkinio dalis;

__________________ __________________
30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020) 493 final.

Or. fr

Pakeitimas 216
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
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prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 
turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 
politika, ir neturėtų daryti jiems poveikio. 
Kartu su kitomis priemonėmis, kurios 
naudojamos rengiant Europos semestro 
programą, Eurostato darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ataskaitą ir Komisijos 
strateginio prognozavimo ataskaitą31, jis 
būtų nuoseklaus tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio 
dalis;

prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 
turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/201830), aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 
politika bei pramonės politika, ir neturėtų 
daryti jiems poveikio. Kartu su kitomis 
priemonėmis, kurios naudojamos rengiant 
Europos semestro programą, Eurostato 
darnaus vystymosi tikslų stebėsenos 
ataskaitą ir Komisijos strateginio 
prognozavimo ataskaitą31, jis būtų 
platesnio ir nuoseklaus tarpusavyje 
susijusių stebėsenos ir valdymo priemonių 
rinkinio, apimančio ir socialinius bei 
ekonominius veiksnius, dalis;

__________________ __________________
30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77.

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020)493 final.

Or. en

Pakeitimas 217
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Jungtiniame tyrimų centre, 
Europos aplinkos agentūroje ir kitose 
organizacijose sukaupiama vis daugiau 
žinių ir vykdomi tiriamieji darbai apie 
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planetos išgalių sampratą (pvz., gėlo 
vandens naudojimą, žemės naudojimo 
paskirties keitimą, vandenynų rūgštėjimą) 
ir Sąjungos vartojimo poveikį. Svarbu 
tęsti šį darbą siekiant informuoti politikos 
formuotojus ir suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat padėti nustatyti 
pagrindines sistemines problemas. Taip 
pat svarbu įvertinti visuotinį Sąjungos 
politikos ir susitarimų poveikį, ypač 
besivystančių šalių aplinkos ir gerovės 
būklei, siekiant sąveikos tarp Sąjungos ir 
trečiųjų bei mažiausiai išsivysčiusių šalių 
aplinkos gerinimo;

Or. en

Pakeitimas 218
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) žinios apie jūrų išteklius yra 
menkos ir jas reikia gilinti, o vandenyno 
biologiniai ir mineraliniai ištekliai yra 
tikras turtas, kurį reikia išsaugoti, kad 
būtų išvengta poveikio ištekliams 
perkėlimo, įskaitant atviroje jūroje. 
Sąjunga turėtų ginti plačių užmojų 
valdymo modelį Jungtinių Tautų 
tarptautinėse derybose dėl jūrų biologinės 
įvairovės už nacionalinių jurisdikcijų ribų 
ir turėtų pripažinti vandenynus bendrais 
pasauliniais ištekliais, kad būtų galima 
priimti naują viziją, kurioje individuali ir 
kolektyvinė atsakomybė yra viršesnė už 
jūrų teisės principus, laisvę ir suverenias 
teises, taip užtikrinant jų išsaugojimą;

Or. en
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Pakeitimas 219
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Jungtiniame tyrimų centre, 
Europos aplinkos agentūroje ir kitose 
organizacijose sukaupiama vis daugiau 
žinių ir vykdomi tiriamieji darbai apie 
planetos išgalių sampratą (pvz., gėlo 
vandens naudojimą, žemės naudojimo 
paskirties keitimą, vandenynų rūgštėjimą) 
ir Sąjungos vartojimo poveikį. Svarbu 
tęsti šį darbą siekiant informuoti politikos 
formuotojus ir suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat padėti nustatyti 
pagrindines sistemines problemas;

Or. fr

Pakeitimas 220
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) pagal sprendimų darnaus 
vystymosi srityje metodiką, kurią 2019 m. 
patikrino ir patvirtino Sąjungos jungtinis 
tyrimų centras, vertinama pažanga 
siekiant DVT, remiantis principu „kiek 
liko padaryti, kad tikslas būtų 
įgyvendintas“ (t. y. ko šaliai ar regionui 
dar reikia tikslui pasiekti). Principas 
„kiek liko padaryti, kad tikslas būtų 
įgyvendintas“ turėtų būti taikomas 
rodikliams, kurie naudojami stebint 
pažangą siekiant 8-osios AVP 
prioritetinių tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 221
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 8-oji AVP turėtų būti sustiprinta 
priemonėmis, kuriomis užtikrinamas 
geresnis Sąjungos aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimas. Tai labai svarbu 
atsižvelgiant į didelį pažeidimų skaičių ir 
kitus požymius, kad nesilaikoma 
aplinkosaugos taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 222
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) pažangos vertinimai turėtų būti 
skaidrūs ir lengvai prieinami. Su 
stebėsena ir ataskaitų teikimu susiję 
klausimai šiuo metu sprendžiami mažiau 
suderintai, be kita ko, dėl daugybės 
nustatytų stebėsenos priemonių. Siekiant 
priimti skaidrius sprendimus, labai svarbu 
nustatyti patikimą kalendorių ir 
tvarkaraštį, kuriame būtų nustatyti visi 
klimato ir aplinkos ataskaitų teikimo ir 
stebėsenos mechanizmai;

Or. pl

Pakeitimas 223
Grace O'Sullivan
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Pasiūlymas dėl sprendimo
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) įgyvendinimo priemonių sąvoka, 
apibrėžta Adis Abebos veiksmų 
darbotvarkėje dėl plėtros finansavimo ir 
Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 
2030 m., apibūdina tarpusavyje susijusių 
finansinių išteklių, technologinės plėtros 
ir technologijų perdavimo, pajėgumų 
stiprinimo, įtraukios ir teisingos 
globalizacijos ir prekybos, regioninės 
integracijos ir palankios aplinkos, 
reikalingos 2030 m. darbotvarkei 
įgyvendinti, derinį1a. Ši įgyvendinimo 
priemonių sąvoka taip pat minima 17-
ajame DVT: sustiprinti įgyvendinimo 
priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus 
vystymosi partnerystę. Koncepciją galima 
pritaikyti prie Sąjungos ir valstybių narių 
vidaus sąlygų, įskaitant Europos žaliąjį 
kursą. Įgyvendinimo priemonės taip pat 
gali būti naudojamos siekiant padėti 
įvertinti, ar yra galimybių pasiekti 8-osios 
AVP prioritetinius tikslus atitinkamai iki 
2030 m. ir 2050 m., išnagrinėjant, ar 
įgyvendinimo priemonės yra tinkamos. 
Galimi rodikliai, kuriuos būtų galima 
naudoti vertinant 8-osios AVP 
įgyvendinimo priemones, apima, pvz., 
nuorodas į 8-osios AVP prioritetinius 
tikslus valstybių narių teisės aktuose ir 
(arba) Europos žaliojo kurso 
koordinavimo mechanizmų buvimą 
valstybių narių lygmeniu, žaliojo kurso 
iniciatyvų ir (arba) 8-osios AVP 
prioritetinių tikslų įgyvendinimo rezultatų 
suvestinių naudojimą valstybėse narėse, 
klimato ir biologinės įvairovės 
integravimą į valstybių narių biudžetus, 
aplinkos mokesčių pajamas, išreikštas 
bendrų mokesčių pajamų procentine 
dalimi, iškastinio kuro ir kitų aplinkai 
kenksmingų subsidijų nustatymo, 
laipsniško panaikinimo ir paskirties 
keitimo laipsnį, valstybės finansavimą, 
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skiriamą teisingai pertvarkai, mokslinių 
tyrimų ir plėtros išlaidas tvarumui, taip 
pat žaliuosius viešuosius pirkimus kaip 
visų viešųjų pirkimų procentinę dalį. Šiais 
įgyvendinimo priemonių rodikliais turėtų 
būti papildytas rodiklis, nustatytas 
pažangai siekiant prioritetinių tikslų 
įvertinti;
__________________
1a 
https://www.un.org/development/desa/cap
acity-development/what-we-do/areas-of-
work/means-of-implementation/

Or. en

Pagrindimas

Ši nauja konstatuojamoji dalis atitinka pranešimo projekto 72 pakeitimo 3 įtrauką, kurioje 
raginama stebėti 8-ąją AVP atsižvelgiant į įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas 224
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Komisija, EAA ir kitos atitinkamos 
agentūros turėtų turėti prieigą prie 
valstybių narių pateiktų duomenų ir 
rodiklių ir juos pakartotinai naudoti, 
laikydamosi taikytinų Sąjungos teisės aktų. 
Be to, turėtų būti naudojami kiti duomenų 
šaltiniai, pavyzdžiui, palydovų duomenys 
ir apdorota informacija, gauta taikant 
Europos Žemės stebėsenos programą 
(„Copernicus“), Europos miškų gaisrų 
informacinę sistemą ir Europos perspėjimo 
apie potvynius sistemą, arba duomenų 
platformų (pavyzdžiui, Europos jūrų 
stebėjimo ir duomenų tinklo arba Cheminių 
medžiagų stebėsenos informacinės 
platformos) duomenys. Taikant 
šiuolaikines skaitmenines priemones ir 

(15) Komisija, EAA ir kitos atitinkamos 
agentūros turėtų turėti prieigą prie 
valstybių narių pateiktų duomenų ir 
rodiklių ir juos pakartotinai naudoti, 
laikydamosi taikytinų Sąjungos teisės aktų. 
Be to, turėtų būti naudojami kiti duomenų 
šaltiniai, pavyzdžiui, palydovų duomenys 
ir apdorota informacija, gauta taikant 
Europos Žemės stebėsenos programą 
(„Copernicus“), Europos miškų gaisrų 
informacinę sistemą, geografinę 
informacinę žemės sklypų sistemą ir 
Europos perspėjimo apie potvynius 
sistemą, arba duomenų platformų 
(pavyzdžiui, Europos jūrų stebėjimo ir 
duomenų tinklo arba Cheminių medžiagų 
stebėsenos informacinės platformos) 
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dirbtinį intelektą galima veiksmingai 
valdyti ir analizuoti duomenis – taip 
sumažinama administracinė našta ir kartu 
didinamas savalaikiškumas ir kokybė;

duomenys. Taikant šiuolaikines 
skaitmenines priemones ir dirbtinį intelektą 
galima veiksmingai valdyti ir analizuoti 
duomenis – taip turėtų būti prisidedama 
prie administracinės naštos mažinimo ir 
kartu didinamas savalaikiškumas ir 
kokybė;

Or. es

Pakeitimas 225
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) susitelkti į rodiklių ir tikslų 
atnaujinimą nepakaks, kad būtų pasiekti 
8-ojoje AVP nustatyti tikslai. Norint juos 
faktiškai įgyvendinti reikia daugiau 
paramos;

Or. pl

Pakeitimas 226
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Komisijos poveikio vertinimai yra 
teisėkūros procedūros įgyvendinimo 
pradžios pagrindas, todėl jie turėtų būti 
grindžiami išsamia išankstine analize. 
Sprendimas negali būti priimtas, jei 
Komisijos poveikio vertinimas nėra 
pakankamai išsamus arba jei jis buvo 
parengtas remiantis vienašališku, iš 
anksto nustatytu tikslu;

Or. pl
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Pakeitimas 227
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Komisijos parama valstybėms 
narėms yra labai svarbi įgyvendinant 
aplinkos ir klimato apsaugos politiką bei 
programas ir turėtų būti tinkama bei 
pritaikyta plačių užmojų tikslams, 
išdėstytiems kiekvienoje Europos žaliojo 
kurso iniciatyvoje. Planuojamos paramos 
šiuo metu nepakanka plačių užmojų 
tikslams, nustatytiems Europos žaliajame 
kurse, pasiekti;

Or. pl

Pakeitimas 228
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) reikėtų pabrėžti, kad pagal 
poveikio vertinimą, pridedamą prie 
2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
komunikato „Platesnis Europos 2030 m. 
klimato srities užmojis Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“ dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslo 
padidinimo nuo 40 proc. iki 55 proc. iki 
2030 m., reikės investuoti 438 mlrd. EUR 
per metus;

Or. pl
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Pakeitimas 229
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) turėtų būti atliekama laikotarpio 
vidurio peržiūra, remiantis pagrindinėmis 
naujausios Europos aplinkos agentūros 
ataskaitos, kurioje nurodomos sritys, 
kuriose reikia imtis skubių ir būtinų 
veiksmų, išvadomis;

Or. pl

Pakeitimas 230
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) nors Komisijos komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso jau pateiktos 
pagrindinių veiksmų, susijusių su 
aplinkos sritimi per dabartinę Komisijos 
kadenciją, gairės, 8-ojoje AVP nėra 
išimtinai apibrėžiami veiksmai, kuriais 
siekiama prioritetinių tikslų iki 2025 m. 
Siekiant įvertinti 8-osios AVP 
įgyvendinimo pažangą ir informuoti apie 
būsimos Komisijos prioritetus, iki 2024 m. 
kovo 31 d. turėtų būti atliktas laikotarpio 
vidurio vertinimas, atsižvelgiant į 
pagrindines Europos aplinkos agentūros 
ataskaitos apie aplinkos būklę išvadas. Po 
šio laikotarpio vidurio vertinimo prireikus 
turėtų būti pateiktas pasiūlymas dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriuo iš dalies keičiama 8-oji AVP. Po 
2024 m. Europos Parlamento rinkimų 
naujoji Komisija turėtų parengti 
ataskaitą, kurioje būtų išdėstyti aplinkos 
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ir klimato srities prioritetai, dėl kurių ji 
planuoja imtis veiksmų savo kadencijos 
laikotarpiu, ir kaip šiais veiksmais bus 
užtikrinama, kad būtų visiškai pasiekti 8-
osios AVP prioritetiniai tikslai, 
atsižvelgiant į laikotarpio vidurio 
vertinime nurodytą pažangą;

Or. en

Pakeitimas 231
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) nors 8-osios AVP prioritetinių 
tikslų įgyvendinimo pažangos stebėsena iš 
pradžių bus grindžiama esamais 
rodikliais, būtina pereiti prie pažangos 
siekiant šių tikslų vertinimo metodo, pagal 
kurį būtų galima atsižvelgti į sisteminių 
pokyčių pažangą ir ją įvertinti. Tokia 
stebėsenos sistema turėtų būti 
atsižvelgiama į grįžtamojo ryšio ciklų, 
lūžio taškų, politikos nenuoseklumo, 
visuotinio poveikio už Sąjungos sienų ribų 
ir susaistymo poveikį. 8-osios AVP 
laikotarpio vidurio vertinimas turėtų 
apimti, be kita ko, pažangos, padarytos 
kuriant tokią patobulintą stebėsenos 
sistemą siekiant ją įdiegti įgyvendinant 8-
ąją AVP 2025–2030 m. laikotarpiu, 
vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 232
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) pažanga siekiant 8-osios AVP 
prioritetinių tikslų turėtų būti stebima 
kartu atsižvelgiant į tai, kas jau sukurta, 
kad būtų mažinama administracinė našta. 
Stebėsenos sistema turėtų būti grindžiama 
ribotu rodiklių skaičiumi, kad būtų 
galima parengti tinkamas politines gaires, 
ir turėtų būti grindžiama esamais 
duomenimis, pvz., Europos aplinkos 
agentūros teikiamais duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 233
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP 
2029 m.;

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP 
2024 m., o po to turėtų būti imtasi visų 
būtinų veiksmų, kad būtų užtikrintas 8-
osios AVP tikslų įgyvendinimas. Galutinis 
8-osios AVP vertinimas turėtų būti 
atliktas ne vėliau kaip 2029 m. ir 
pakankamai anksti, kad jį būtų galima 
panaudoti rengiant 9-ąją AVP. Komisija 
turėtų laiku pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 9-
osios AVP, atsižvelgdama į jos 
įsigaliojimą 2031 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pakeitimas 234
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
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Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP 
2029 m.;

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP 
2029 m. Komisija Europos Parlamentui ir 
Europos Vadovų Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą, kurioje išdėstomos to vertinimo 
išvados, ir, jei Komisija mano, kad tai 
tikslinga, prideda prie jos pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
kitos aplinkosaugos veiksmų programos. 
Toks pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti pateikiamas 
laiku, siekiant išvengti atotrūkio tarp 8-
osios ir 9-osios AVP;

Or. en

Pakeitimas 235
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP 
2029 m.;

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP vidurio 
laikotarpiu 2025 m. ir vykdant 9-ąją AVP 
2029 m. Laikotarpio vidurio vertinime 
visų pirma bus nurodyti sektoriai, 
kuriuose nebuvo laipsniškai visiškai 
atsisakyta aplinkai kenksmingų subsidijų, 
ir bus pasiūlyti skubūs veiksmai, kad jos 
būtų laipsniškai panaikintos ne vėliau 
kaip 2029 m., siekiant galutinai 
įgyvendinti būtiną sąlygą, nurodytą jau 7-
ojoje AVP;

Or. en
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Pakeitimas 236
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP 
2029 m.;

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus, padarytą pažangą ir 
kintantį poveikį būsimoms kartoms, 
Komisija turėtų išsamiai įvertinti 8-ąją 
AVP iki 2029 m., kad prieš priimant kitą 
AVP būtų galima pateikti naudingą 
vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 237
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP 
2029 m.;

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP 
2029 m. Pasiūlymas dėl 9-osios AVP 
turėtų būti pateikiamas laiku, siekiant 
išvengti atotrūkio tarp 8-osios ir 9-osios 
AVP;

Or. pl

Pakeitimas 238
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) pagal SESV 191 straipsnį 
Sąjungos aplinkos politika turi būti 
siekiama aukšto apsaugos lygio 
atsižvelgiant į skirtingų Sąjungos regionų 
būklės įvairovę ir ji turi būti grindžiama 
atsargumo principu bei principais, kad 
reikia imtis prevencinių veiksmų, kad žala 
aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma 
ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlyginti 
turėtų teršėjas;

Or. en

Pakeitimas 239
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 191 straipsnį 
Sąjungos aplinkos politika turi būti 
siekiama aukšto apsaugos lygio ir ji turi 
būti grindžiama atsargumo principu bei 
principais, kad reikia imtis prevencinių 
veiksmų, kad žala aplinkai pirmiausia 
turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos 
šaltinis, kad atlyginti turėtų teršėjas ir kad 
būtų nustatyta pasaulinė atsakomybė, 
susijusi su gamtos išsaugojimu;

Or. en

Pakeitimas 240
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) pasaulio BVP šiuo metu yra 
prastai paskirstytas ir netinkamai 
naudojamas, o bendras pasaulio BVP jau 
gerokai viršija tai, kas siejama su labai 
aukštu visų žmonių vystymosi lygiu. 
Nepaisant to, 10 proc. pasaulio gyventojų 
gyvena ypač didelio skurdo sąlygomis ir 
neturi galimybės naudotis pagrindinėmis 
teisėmis, o turtingiausiesiems 5 proc. 
tenka 46 proc. viso pasaulio BVP. Šiuo 
metu pasaulyje nepritekliaus ir perviršio 
lygis yra netoleruotinas, o pastarojo 
poveikis aplinkai yra didžiulis, nes jis 
priklauso nuo nepakankamo neturtingų 
pasaulio šalių išsivystymo. Augimo 
mažinimas nėra susijęs su BVP 
mažinimu, bet su šio perteklinio išteklių ir 
energijos našumo mažinimu, kartu 
didinant žmonių gerovę ir socialinius 
rezultatus, apribojant tik nereikalingus ir 
destruktyvius sektorius. Vystymasis 
visiems ir ekologinis atkūrimas gali būti 
tarpusavyje susiję, bet tai visiškai 
priklauso nuo perskirstymo politikos;

Or. en

Pakeitimas 241
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) vystymasis ir BVP nėra sinonimai: 
darnus vystymasis visų pirma priklauso 
nuo sveikos aplinkos pagrindo, nuo kurio 
priklauso socialinis ir ekonominis 
pogrupiai. Aplinkos ribotumo realybė, 
kuri lemia tai, kad turime tik tam tikrą 
veiklos erdvę, kurioje galime gyventi 
nepakenkdami būsimų kartų teisėms, turi 
būti visiškai integruota į ekonominį 
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modelį;

Or. en

Pakeitimas 242
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) labai svarbu, kad būsimos kartos 
turėtų tas pačias teises, kuriomis žmonės 
naudojasi šiandien, kitaip bus pakenkta jų 
ateičiai. 8-oji AVP ir jos įgyvendinimas 
turi būti grindžiami kartų teisingumu ir į 
visų politikos krypčių formavimą turi būti 
visapusiškai integruota ilgalaikė vizija, 
atsižvelgiant į būsimų kartų teises. 
Poveikio vertinimuose visų pirma turėtų 
būti vertinamas veiksmų ir neveiklumo 
poveikis būsimoms kartoms, o ekonominio 
veiksmingumo kriterijais turėtų būti 
atsižvelgiama į sąnaudas ir naudą 
ilgalaikėje perspektyvoje, siekiant 
užtikrinti, kad ekologinės, socialinės ir 
ekonominės išlaidos nebūtų perkeliamos 
būsimoms kartoms;

Or. en

Pakeitimas 243
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19d) 8-oji AVP turėtų būti sistema, 
kuria užtikrinamas visų Sąjungos 
politikos krypčių suderinamumas ir 
nuoseklumas ir šalinami visi neatitikimai, 
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kurie prieštarauja šios AVP tikslams;

Or. en

Pakeitimas 244
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19e) BVP yra visiškai nesvarbus 
žmonių gerovei ir niekada nebuvo 
numatyta jį naudoti kaip žmonių gerovės 
rodiklį. Nėra priežastinio ryšio tarp BVP 
ir socialinių rezultatų. Žmonių gerovei 
svarbus apsirūpinimas ištekliais, kad 
žmonės turėtų galimybes naudotis 
ištekliais, kurie jiems reikalingi norint 
gerai gyventi. BVP atsižvelgiama tik į 
prekių mainų vertę, nepaisant daugelio 
išteklių, kurie yra klestinčio gyvenimo 
pagrindas. Todėl tiesioginis tikslas turėtų 
būti socialinių rezultatų siekimas, o ne 
BVP augimas, daugiausia dėmesio 
skiriant visuotinėms viešosioms 
paslaugoms, prasmingam užimtumui, 
demokratijai ir teisingam pajamų 
paskirstymui;

Or. en

Pakeitimas 245
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19f) žaliasis augimas, tvarus augimas 
ar bet koks kitas nedidelis BVP augimo 
modifikavimas nesiskiria nuo tradicinio 
BVP augimo ir apima tas pačias 
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problemas kaip ir tradicinis BVP 
augimas. Išteklių naudojimas ir toliau 
didėja absoliučiais dydžiais, siejant su 
BVP, net jei tai vadinama tvariu arba 
žaliuoju augimu;

Or. en

Pakeitimas 246
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo sistema.

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji aplinkosaugos 
veiksmų programa arba 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos, koordinuojami susiję būtini 
veiksmai ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo sistema.

Or. en

Pakeitimas 247
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta teisiškai privaloma aplinkos srities 
bendroji veiksmų programa (toliau – 8-oji 
AVP). Jame nustatomi tos programos 
prioritetiniai tikslai, tiems tikslams pasiekti 
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sąlygos ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo sistema.

būtinos sąlygos bei susiję būtini veiksmai 
ir tų prioritetinių tikslų vykdymo srityje 
padarytos Sąjungos ir jos valstybių narių 
pažangos vertinimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas. Kad 8-ąja AVP būtų galima 
pasiekti jos tikslus, ji turėtų būti teisiškai privaloma, kaip ir 7-oji AVP.

Pakeitimas 248
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo sistema.

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta teisiškai privaloma aplinkos srities 
bendroji veiksmų programa (toliau – 8-oji 
AVP). Jame nustatomi tos programos 
prioritetiniai tikslai, tiems tikslams pasiekti 
būtini veiksmai ir tų prioritetinių tikslų 
vykdymo srityje padarytos Sąjungos ir jos 
valstybių narių pažangos vertinimo 
sistema.

Or. pt

Pakeitimas 249
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
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skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo sistema.

skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo bei užtikrinimo 
sistema.

Or. en

Pakeitimas 250
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo sistema.

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti reikalingi 
veiksmai ir būtinos sąlygos ir tų 
prioritetinių tikslų vykdymo srityje 
padarytos Sąjungos ir jos valstybių narių 
pažangos vertinimo sistema.

Or. en

Pakeitimas 251
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
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tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo sistema.

tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo ir nustatymo 
sistema.

Or. ro

Pakeitimas 252
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo sistema.

1. Šiuo sprendimu nustatoma 
laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 
skirta aplinkos srities bendroji veiksmų 
programa (toliau – 8-oji AVP). Jame 
nustatomi tos programos prioritetiniai 
tikslai, tiems tikslams pasiekti reikalingi 
veiksmai ir tų prioritetinių tikslų vykdymo 
srityje padarytos Sąjungos ir jos valstybių 
narių pažangos vertinimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimo sistema galima įvertinti pažangą, kad būtų galima sužinoti, ar imtasi veiksmų 
siekiant šių prioritetų.

Pakeitimas 253
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, tvarios, 
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išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

efektyvaus išteklių naudojimo ir 
konkurencingos žiedinės ekonomikos su 
nulinės taršos siekiu netoksiškoje 
aplinkoje ir kokybiškų darbo vietų, 
kurioje neišmetama grynojo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 2050 m. ir 
kurioje ekonomikos augimas yra atsietas 
nuo išteklių naudojimo, taip pat saugoma, 
atkuriama ir gerinama aplinkos kokybė, 
sustabdomas biologinės įvairovės nykimas 
bei ji didinama ir kovojama su ekosistemų 
būklės blogėjimu. Joje remiami Europos 
žaliojo kurso tikslai ir ji jais yra 
grindžiama.

Or. en

Pakeitimas 254
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, tvarios, 
netoksiškos, efektyvaus išteklių 
naudojimo, švarios žiedinės 
atsinaujinančiąja energija grindžiamos ir 
atsparios ekonomikos, taip pat apsaugoti, 
atkurti ir gerinti aplinkos, įskaitant orą, 
vandenį ir dirvožemį, kokybę, sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą ir ją didinti, ir 
spręsti ekosistemų nykimo problemą, kad 
Europa pasiektų biologinės įvairovės 
atkūrimo tikslą iki 2030 m. Joje remiami 
Europos žaliojo kurso ir jo iniciatyvų 
aplinkos ir klimato tikslai ir ji jais yra 
grindžiama.

Or. en
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Pakeitimas 255
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, tvarios, 
netoksiškos, efektyvaus išteklių 
naudojimo, žiedinės, švarios 
atsinaujinančiąja energija grindžiamos ir 
atsparios ekonomikos, grindžiamos 
žiniomis, mokslu ir pramoninėmis 
inovacijomis, įgūdžiais ir švietimu, taip 
pat apsaugoti, atkurti ir gerinti aplinkos, 
įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, 
kokybę, sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą ir ją didinti, ir spręsti ekosistemų 
nykimo problemą. Joje remiami Europos 
žaliojo kurso tikslai ir ji jais yra 
grindžiama.

Or. en

Pakeitimas 256
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą perėjimą prie neutralizuoto 
poveikio klimatui, tvarios, mažo toksiškų 
medžiagų naudojimo ir efektyvaus išteklių 
naudojimo žiedinės ekonomikos, kuri būtų 
atspari ir iš dalies grindžiama 
atsinaujinančiųjų išteklių energija, taip 
pat saugoti, atkurti ir gerinti aplinkos 
kokybę, įskaitant orą, vandenį, dirvožemį 
bei podirvį, sumažinti biologinės įvairovės 
praradimą ir paskatinti jos didėjimą bei 
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kovoti su ekosistemų nykimu.

Or. fr

Pakeitimas 257
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, realaus 
nulinio išmetamųjų teršalų kiekio, tvarios, 
netoksiškos, efektyvaus išteklių 
naudojimo, žiedinės, atsinaujinančiąja 
energija grindžiamos ir atsparios 
visuomenės pagal planetos išgales, taip 
pat apsaugoti, atkurti ir gerinti aplinkos, 
įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, 
kokybę, sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą ir ją didinti, ir spręsti ekosistemų 
nykimo problemą. Joje stiprinami Europos 
žaliojo kurso tikslai ir ji jais yra 
grindžiama.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 258
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
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išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos siekiant užtikrinti tvarų, 
netoksišką ir efektyvų ribotų mūsų 
planetos išteklių naudojimą, skatinti 
aplinkos apsaugą, atkūrimą ir oro, 
vandens bei dirvožemio kokybės gerinimą, 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir 
ją didinti, taip pat kovoti su mūsų 
ekosistemų būklės blogėjimu.

Or. pt

Pakeitimas 259
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, tvarios, 
atsinaujinančiąja energija grindžiamos ir 
netoksiškos žiedinės ekonomikos, taip pat 
apsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę ir 
ekosistemas bei sukurti netaršią aplinką 
orui, vandeniui ir dirvožemiui, ir 
remiamas bei skatinamas Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslų įgyvendinimas.

Or. en

Pakeitimas 260
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 2. 8-ąja AVP siekiama sukurti kuo 
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teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, 
efektyvaus išteklių naudojimo, švarios 
žiedinės ekonomikos ir remiami Europos 
žaliojo kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir 
klimato tikslai.

švaresnę ekonomiką.

Or. nl

Pakeitimas 261
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso aplinkos ir klimato tikslai, kurie yra 
suderinti su ekonomikos gaivinimo 
pastangomis, siekiant įveikti didžiulį 
pandemijos poveikį Europos ekonomikai.

Or. es

Pakeitimas 262
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą, lygiateisį ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, įtakos 
miškų naikinimui ir ekosistemų nykimui 
neturinčios ir neutralaus poveikio žemės 
degradacijai, efektyvaus išteklių 
naudojimo, švarios žiedinės ekonomikos ir 
remiami Europos žaliojo kurso ir jo 
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iniciatyvų aplinkos ir klimato tikslai.

Or. en

Pakeitimas 263
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos, apsaugoti, išsaugoti ir didinti 
ES gamtinį kapitalą, ir remiamas Europos 
žaliasis kursas ir jo iniciatyvos siekiant 
spręsti su klimatu ir aplinka susijusius 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 264
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, 
atsinaujinančiąja energija grindžiamos ir 
efektyvaus išteklių naudojimo, žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

Or. en
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Pagrindimas

Išteklių naudojimo efektyvumas turėtų būti nurodomas atsižvelgiant į pačią žiedinę 
ekonomiką, kuri susijusi su pakartotiniu išteklių naudojimu ir faktiniu naudojamų išteklių 
kiekio mažinimu.

Pakeitimas 265
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai.

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų ES perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, švarios žiedinės 
ekonomikos, kuris turėtų būti skatinamas 
Europos žaliojo kurso iniciatyvomis.

Or. pl

Pagrindimas

Teisiniu požiūriu nėra pagrįsta, jei Tarybos ir Parlamento patvirtintu sprendimu skatinama 
Komisijos politinė komunikacija. Be to, tikslus žaliojo kurso apibrėžimas 8-ojoje AVP nėra 
aiškus teisiniu požiūriu, todėl jis taisomas atliekant šio teksto pakeitimus. Dėl šios priežasties 
nepagrįsta tai, kad funkciniai elementai nėra nurodyti 8-ojoje AVP vien dėl to, kad jie 
pateikiami žaliajame kurse. Be to, žaliojo kurso galiojimas gali baigtis 2024 m., o 8-oji AVP 
bus įgyvendinama iki 2030 m.

Pakeitimas 266
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-

Išbraukta.
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osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių 
naudojimo, gerovės ir atsparumo srityse 
padarytos pažangos vertinimu.

Or. nl

Pakeitimas 267
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių 
naudojimo, gerovės ir atsparumo srityse 
padarytos pažangos vertinimu.

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama sisteminių pokyčių, 
Jungtinių Tautų darbotvarkėje iki 2030 m. 
nustatytų aplinkos ir klimato tikslų, taip pat 
joje nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 
8-osios AVP stebėsenos sistema vertinama 
pažanga siekiant prioritetinių tikslų ir 
darnaus vystymosi tikslų.

Or. en

Pakeitimas 268
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
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aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, biologinės įvairovės apsaugos 
ir atkūrimo, žemės degradacijos 
neutralumo, efektyvaus išteklių 
naudojimo, gerovės ir atsparumo srityse 
padarytos pažangos vertinimu.

Or. en

Pakeitimas 269
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos mechanizmas, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu. Į Darbotvarkėje iki 
2030 m. nustatytus socialinius ir 
ekonominius tikslus 8-ojoje AVP taip pat 
turi būti atsižvelgiama, siekiant užtikrinti 
subalansuotą visų trijų tvarumo veiksnių 
vertinimą.

Or. de

Pakeitimas 270
João Ferreira, Mick Wallace
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir socialinių tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

Or. pt

Pakeitimas 271
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos tikslų, taip pat joje nustatytų 
darnaus vystymosi tikslų, o 8-osios AVP 
stebėsenos sistema papildo ES pastangas, 
susijusias su tvarumo, be kita ko, poveikio 
klimatui neutralumo, efektyvaus išteklių 
naudojimo, technologinės pažangos, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu. 

Or. en

Pakeitimas 272
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema turi 
papildyti ES pastangas, susijusias su 
didesnio tvarumo, be kita ko, poveikio 
klimatui neutralumo, efektyvaus išteklių 
naudojimo, gerovės, lygiateisiškumo ir 
atsparumo srityse padarytos pažangos 
vertinimu.

Or. en

Pakeitimas 273
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, joje nustatytų 
darnaus vystymosi ir Paryžiaus susitarimo 
tikslų. 8-osios AVP stebėsenos sistema turi 
papildyti ES pastangas, susijusias su 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

Or. en
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Pakeitimas 274
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės, atsparumo ir biologinės įvairovės 
nykimo sustabdymo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

Or. en

Pakeitimas 275
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su tvarumo, be 
kita ko, poveikio klimatui neutralumo, 
efektyvaus išteklių naudojimo, gerovės ir 
atsparumo srityse padarytos pažangos 
vertinimu.

Or. en
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Pagrindimas

ES nėra tvari, todėl negalime remtis „didesniu tvarumu“. Tvarios priemonės reiškia galimybę 
išlaikyti tam tikrą lygį ar pagreitį, susijusį su ateitimi. Šiuo metu keliame pavojų šiai tolesnių 
kartų ateičiai, vadinasi, šiuo metu gyvename netvariai.

Pakeitimas 276
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu.

3. 8-oji AVP yra pagrindas, kuriuo 
remiantis siekiama Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 
aplinkos ir klimato tikslų, taip pat joje 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, o 8-
osios AVP stebėsenos sistema, kaip 
aplinkos ir klimato srities indėlis, papildo 
ES ir jos valstybių narių pastangas, 
susijusias su didesnio tvarumo, be kita ko, 
poveikio klimatui neutralumo, efektyvaus 
išteklių naudojimo, gerovės ir atsparumo 
srityse padarytos pažangos vertinimu.

Or. es

Pakeitimas 277
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad žmonės 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, pašalintas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis viršija žmogaus 
veiklos išmetamą teršalų kiekį, o 
ekonomika suprantama kaip aplinkos 
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blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

posistemis, kuriame ekonomikos augimas 
atitinka planetos išgales ir kuo labiau 
didinama visuotinė gerovė. Sveika aplinka 
yra visų žmonių gerovės pagrindas, joje 
biologinė įvairovė klesti ir atkuriama, o 
gamta yra saugoma, atkuriama ir 
vertinama taip, kad būtų įvertinta jos 
tikroji vertė, o ne tik jos nauda žmonėms. 
Sąjunga nustato veiklos, kuria siekiama 
užtikrinti dabarties ir ateities kartų gerovę, 
vykdymo visame pasaulyje tempą, o jos 
veiksmai grindžiami kartų teisingumu, 
atsižvelgiant į dabartinių veiksmų poveikį 
mažiausiai septintajai ateities kartai.

Or. en

Pagrindimas

8-ojoje AVP neturėtų būti nurodomi tik „ES piliečiai“ ar net tik valstybių narių piliečiai, bet 
visi žmonės, gyvenantys Sąjungoje ir net už jos ribų, atsižvelgiant į universalų šių aplinkos ir 
klimato tikslų pobūdį. Nuo 2050 m. savo pranešime dėl klimato teisės akto EP ragino 
užtikrinti, kad pašalintas teršalų kiekis viršytų išmetamą teršalų kiekį, kuris yra aukštesnė 
riba nei poveikio klimatui neutralumas (išmetamo teršalų kiekio pusiausvyra).

Pakeitimas 278
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ir tvarioje ekonomikoje, 
kurioje niekas neiššvaistoma, neišmetama 
grynojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, įgyvendinamas visiems naudingas 
scenarijus, kuriuo didinami pievų, 
durpynų, žemės ūkio paskirties žemės ir 
miškų anglies dioksido absorbentai 
siekiant biologinės įvairovės, klimato ir 
atsparumo tikslų, o ekonomikos augimas 
yra atsietas nuo išteklių naudojimo ir 
aplinkos būklės blogėjimo. Sveika aplinka 
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nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

yra piliečių gerovės pagrindas, joje 
biologinė įvairovė klesti, o gamtinis 
kapitalas yra saugomas, atkuriamas ir 
vertinamas taip, kad būtų didinamas 
atsparumas klimato kaitai, gaivalinėms 
nelaimėms ir kitai su aplinka susijusiai 
rizikai. Sąjunga nustato veiklos, kuria 
siekiama užtikrinti lygias galimybes ir 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

Or. en

Pakeitimas 279
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje 
niekas neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
tikslas – iki 2050 m. užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
įtraukioje ir tvarioje ekonomikoje, kuri 
grindžiama Europos žaliuoju kursu kaip 
Sąjungos įtraukia ir tvaria augimo 
strategija ir kurioje niekas neiššvaistoma, 
neišmetama grynojo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos 
augimas yra atsietas nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo. 
Sveika aplinka yra piliečių gerovės 
pagrindas, joje biologinė įvairovė klesti, o 
gamta yra saugoma ir atkuriama. Taip pat 
sudaromos sąlygos, kad būtų didinamas 
atsparumas klimato kaitai ir kitai su 
aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga nustato 
veiklos, kuria siekiama užtikrinti dabarties 
ir ateities kartų gerovę, vykdymo visame 
pasaulyje tempą.

Or. en
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Pakeitimas 280
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
o ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
tikslas – kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 
2050 m. užtikrinti, kad piliečiai gerai 
gyventų lygiateisėje visuomenėje, pagal 
mūsų planetos išgales regeneracinėje, 
tvarios gerovės ekonomikoje, kurioje 
niekas neiššvaistoma, yra pasiektas 
poveikio klimatui neutralumas, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo netoksiškoje visiškai žiedinėje 
ekonomikoje. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės ir sveikatos pagrindas, joje 
biologinė įvairovė klesti, o gamtinis 
kapitalas yra saugomas, atkuriamas ir 
vertinamas, taip pat didinamas atsparumas 
klimato kaitai ir kitai su aplinka susijusiai 
rizikai. Sąjunga nustato veiklos, kuria 
siekiama užtikrinti dabarties ir ateities 
kartų gerovę, vykdymo visame pasaulyje 
tempą.

Or. en

Pakeitimas 281
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
tikslas – ne vėliau kaip iki 2050 m. 
užtikrinti, kad piliečiai gerai gyventų pagal 
mūsų planetos išgales regeneracinėje ir 
tvarioje gerovės ekonomikoje, kurioje 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
o ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

niekas neiššvaistoma, sprendžiama 
biologinės įvairovės nykimo problema ir 
užtikrinamas neutralus poveikis klimatui. 
Sveika aplinka yra piliečių gerovės ir 
sveikatos pagrindas, ir ji tiesiogiai 
priklauso nuo biologinės įvairovės 
atkūrimo bei gamtos išsaugojimo ir 
apsaugos. Taip pat sudaromos sąlygos, 
kad būtų didinamas atsparumas klimato 
kaitai ir kitai su aplinka susijusiai rizikai. 
Sąjunga nustato veiklos, kuria siekiama 
užtikrinti dabarties ir ateities kartų gerovę, 
vykdymo visame pasaulyje tempą.

Or. en

Pakeitimas 282
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
o ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
tikslas – ne vėliau kaip iki 2050 m. 
užtikrinti, kad piliečiai gerai gyventų pagal 
mūsų planetos išgales regeneracinėje ir 
tvarioje gerovės ekonomikoje, kurioje 
niekas neiššvaistoma ir yra pasiekta reali 
nulinė tarša. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamta yra saugoma ir atkuriama. 
Taip pat sudaromos sąlygos, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.
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Pakeitimas 283
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
o ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, o ekonomikos augimas yra 
atsietas nuo išteklių naudojimo ir aplinkos 
būklės blogėjimo. Sveika aplinka yra 
piliečių gerovės pagrindas, joje biologinė 
įvairovė klesti, o gamtinis kapitalas yra 
saugomas, atkuriamas ir vertinamas taip, 
kad būtų didinamas atsparumas klimato 
kaitai ir kitai su aplinka susijusiai rizikai. 
Sąjunga nustato veiklos, kuria siekiama 
užtikrinti dabarties ir ateities kartų gerovę, 
vykdymo tempą.

Or. nl

Pakeitimas 284
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje 
niekas neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
sveikoje aplinkoje, pasiektoje 
įgyvendinant regeneracinę ekonomiką, 
kurioje niekas neiššvaistoma, neišmetama 
grynojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, o ekonomikos augimas yra atsietas 
nuo išteklių naudojimo ir aplinkos bei 
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gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

ekosistemų būklės blogėjimo. Sveika 
aplinka yra piliečių gerovės pagrindas, joje 
biologinė įvairovė klesti, o gamtinis 
kapitalas yra saugomas, atkuriamas ir 
vertinamas taip, kad būtų didinamas 
atsparumas klimato kaitai ir kitai su 
aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga nustato 
veiklos, kuria siekiama užtikrinti dabarties 
ir ateities kartų gerovę, vykdymo visame 
pasaulyje tempą.

Or. en

Pakeitimas 285
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

1. 8-osios AVP prioritetinis 2050 m. 
tikslas – užtikrinti, kad pažanga būtų 
matoma, kad ES piliečiai gerai gyventų 
pagal mūsų planetos išgales regeneracinėje 
ekonomikoje, kurioje niekas neiššvaistoma, 
neišmetama grynojo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos 
augimas yra atsietas nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo. 
Sveika aplinka yra ES piliečių gerovės 
pagrindas, joje biologinė įvairovė klesti, o 
gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

Or. fr

Pakeitimas 286
Tudor Ciuhodaru
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
pasiūlo ir nustato veiklos, kuria siekiama 
užtikrinti dabarties ir ateities kartų gerovę, 
vykdymo visame pasaulyje tempą.

Or. ro

Pakeitimas 287
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas yra atsietas nuo 
išteklių naudojimo ir neigiamo poveikio 
aplinkai. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
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nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

Or. de

Pakeitimas 288
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
teminiai prioritetiniai tikslai:

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
tarpusavyje susiję teminiai prioritetiniai 
tikslai, kurie turi būti pasiekti ne vėliau 
kaip iki 2030 m.:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 29 pakeitimas.

Pakeitimas 289
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
teminiai prioritetiniai tikslai:

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
teminiai prioritetiniai tikslai, kurie turi 
būti pasiekti ne vėliau kaip iki 2030 m.:

Or. en

Pakeitimas 290
Rob Rooken



AM\1226728LT.docx 143/291 PE689.633v02-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
teminiai prioritetiniai tikslai:

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie penki 
teminiai prioritetiniai tikslai:

Or. nl

Pakeitimas 291
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
teminiai prioritetiniai tikslai:

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie septyni 
teminiai prioritetiniai tikslai:

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Europos žaliuoju kursu, į darbotvarkę reikėtų įtraukti teisingos pertvarkos idėją. 
Be to, vertinant 7-ąją buvo padaryta išvada, kad politikos integracija yra nepakankama ir 
kad, remiantis esamomis aplinkos ir socialinės politikos sąsajomis, galėjo būti labiau 
atsižvelgta į socialinius klausimus. Taigi šis aspektas turėtų būti įtrauktas į 8-ąją AVP.

Pakeitimas 292
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
teminiai prioritetiniai tikslai:

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie septyni 
teminiai prioritetiniai tikslai:

Or. en
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Pakeitimas 293
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
teminiai prioritetiniai tikslai:

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie aštuoni 
teminiai prioritetiniai tikslai:

Or. en

Pakeitimas 294
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
teminiai prioritetiniai tikslai:

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie teminiai 
prioritetiniai tikslai:

Or. pt

Pakeitimas 295
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8-ojoje AVP nustatyti šie šeši 
teminiai prioritetiniai tikslai:

2. 8-ojoje AVP turi būti nustatyti šie 
šeši teminiai prioritetiniai tikslai:

Or. en

Pakeitimas 296
Rob Rooken
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir 
kitais absorbentais Sąjungoje, kad būtų 
pasiektas 2030 m. išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
tikslas ir iki 2050 m. neutralizuotas 
poveikis klimatui, kaip nustatyta 
Reglamente (ES).../...32;

Išbraukta.

__________________
32 COM(2020) 80 final.

Or. nl

Pakeitimas 297
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas 
ir iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente 
(ES).../...32;

a) negrįžtamai ir nuolat mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, kad būtų pasiektas 2030 m. 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo tikslas, nustatytas 
Reglamente (ES) …/… [Europos klimato 
teisės aktas], ir negrįžtamai bei nuolat 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir didinti šalinimą 
gamtiniais ir kitais absorbentais Sąjungoje, 
kad ne vėliau kaip iki 2050 m. būtų 
pasiektas neutralizuotas poveikis klimatui, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) .../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. en
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Pakeitimas 298
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente 
(ES).../...32;

a) negrįžtamai ir sparčiai Sąjungoje 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir didinti šalinimą 
gamtiniais absorbentais, visada teikiant 
pirmenybę gamtiniams, o ne kitiems 
absorbentams, kad būtų pasiektas 2030 m. 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo tikslas, iki 2050 m. 
neutralizuotas poveikis klimatui, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) .../...32, ir 
sąžiningai prisidėta prie Paryžiaus 
susitarimo tikslų įgyvendinimo;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 299
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente 
(ES).../...32;

a) negrįžtamai, greitai ir nuspėjamai 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir didinti šalinimą 
gamtiniais absorbentais Sąjungoje, 
laikantis Parlamento klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo bent 
60 proc. tikslas ir iki 2050 m. 
neutralizuotas poveikis klimatui, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) .../...32;
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__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 300
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir 
kitais absorbentais Sąjungoje, kad būtų 
pasiektas 2030 m. išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
tikslas ir iki 2050 m. neutralizuotas 
poveikis klimatui, kaip nustatyta 
Reglamente (ES).../...32;

a) negrįžtamai ir skubiai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) .../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 30 pakeitimas. Jis iš dalies pakeistas, kad 
atspindėtų tai, jog, kadangi 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslas buvo perkeltas į 2 
straipsnio 1 dalį (pranešimo projekto 28 pakeitimas), nuoroda į absorbentus taip pat turėtų 
būti išbraukta (siekiant atspindėti tai, kad Parlamento požiūris į klimato teisės aktą yra tas, 
kad 2030 m. klimato tikslai turėtų būti pasiekti tik mažinant išmetamųjų teršalų kiekį).

Pakeitimas 301
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente 
(ES).../...32;

a) negrįžtamai, nuspėjamai ir greitai 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir didinti šalinimą 
gamtiniais ar kitais absorbentais Sąjungoje, 
laikantis Sąjungos klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) .../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 302
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) negrįžtamai, nuolat ir laipsniškai 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir didinti šalinimą 
gamtiniais ir kitais absorbentais Sąjungoje, 
kad būtų pasiektas 2030 m. išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo tikslas ir iki 2050 m. 
neutralizuotas poveikis klimatui, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) .../...32 ;

(a) laipsniškai ir nuolat mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente (ES) 
.../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. es

Pakeitimas 303
Michal Wiezik
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente 
(ES).../...32;

a) negrįžtamai ir skubiai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente (ES) 
.../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. en

Pagrindimas

Sintezės ataskaitoje, kurioje buvo apžvelgta 200 CCS tyrimų, ataskaitų ir literatūros 
apžvalgų, padaryta išvada, kad nė vienas iš dviejų vyriausybių skatinamų ir subsidijuojamų 
pagrindinių pramoninio anglies dioksido absorbavimo (angl. ICR) metodų neatitinka 
kolektyvinio biofizinio poreikio sumažinti atmosferos CO2 kiekį ir abu prisideda prie grynojo 
CO2 kiekio, kaip šiuo metu nustatyta. https://link.springer.com/article/10.1007/s41247-020-
00080-5. Todėl išbraukiama nuoroda į kitus absorbentus, kurie tikriausiai yra CCS 
technologijos.

Pakeitimas 304
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente 
(ES).../...32;

a) laipsniškai mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente (ES) 
.../...32;
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__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020) 80 final.

Or. fr

Pakeitimas 305
Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente 
(ES).../...32;

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente (ES) 
.../..., kartu laikantis technologinio 
neutralumo principo32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 306
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais žemės ir 
jūrų anglies absorbentais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
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klimatui, kaip nustatyta Reglamente 
(ES).../...32;

iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente (ES) 
.../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 307
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui, kaip nustatyta Reglamente 
(ES).../...32;

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 
absorbentais Sąjungoje, kad būtų pasiektas 
2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas ir 
iki 2050 m. neutralizuotas poveikis 
klimatui Sąjungoje, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) .../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020)80 final.

Or. pl

Pakeitimas 308
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
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mažinimo pažangą; mažinimo pažangą ir integravimą visais 
visuomenės lygmenimis, visuose 
ekonomikos ir aplinkos sektoriuose, kartu 
gerinant prevenciją ir pasirengimą 
stichinėms nelaimėms;

Or. en

Pakeitimas 309
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

b) užtikrinti nuolatinę visuomenės, 
ekonomikos ir aplinkos prisitaikomumo 
gerinimo, įtraukiant naująsias 
technologijas, kurias galima panaudoti 
teikiant pagalbą aplinkos srityje, 
atsparumo didinimo ir visuomenės, 
ekonomikos bei aplinkos pažeidžiamumo 
dėl klimato kaitos mažinimo pažangą;

Or. fr

Pakeitimas 310
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

b) užtikrinti nuolatinę ekosistema 
grindžiamų sprendimų diegimo, 
ekosistemų prisitaikomumo palaikymo, kai 
taikytina, ir gerinimo, atsparumo didinimo 
ir pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

Or. en
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Pakeitimas 311
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

b) užtikrinti nuolatinę ir tinkamą 
prisitaikomumo gerinimo, atsparumo 
didinimo ir pažeidžiamumo dėl klimato 
kaitos mažinimo pažangą, taip pat 
reikšmingai padidinti ekosistemomis 
pagrįstą prisitaikymą prie klimato kaitos;

Or. en

Pakeitimas 312
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

b) užtikrinti nuolatinę visuomenės, 
ekonomikos ir aplinkos prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 313
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo remiantis gamtos procesais 
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pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

pagrįstais sprendimais, atsparumo 
didinimo ir pažeidžiamumo dėl klimato 
kaitos mažinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 314
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir visų ES 
piliečių pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

Or. ro

Pakeitimas 315
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei 
pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 
mažinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 316
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

c) progresyviai diegti įtraukią ir 
tvarią ekonomiką, grindžiamą Europos 
žaliuoju kursu kaip Sąjungos įtraukia ir 
tvaria augimo strategija, pagal kurią mūsų 
planetai grąžinama daugiau nei iš jos 
paimama, atsieti ekonomikos augimą nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo, taip pat paspartinti perėjimą 
prie žiedinės ekonomikos kartu su nulinės 
taršos tikslu siekiant netoksiškos aplinkos;

Or. en

Pakeitimas 317
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

c) įgyvendinti naują regeneracinį 
ekonomikos modelį, pagal kurį didinama 
visų žmonių gerovė pagal planetos išgales 
ir mūsų planetai grąžinama daugiau nei iš 
jos paimama, pripažįstant, kad 
ekonomikos augimas negali būti 
absoliučiai atsietas nuo išteklių naudojimo 
ir aplinkos būklės blogėjimo, taip pat 
paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 318
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

c) progresyviai diegti regeneracinę ir 
tvarią gerovės visuomenę ir ekonomiką, 
kuriose mūsų planetai grąžinama daugiau 
nei iš jos paimama, pasiekti visišką 
perėjimą prie netoksiškos žiedinės 
ekonomikos kartu su mokslu pagrįstais 
privalomais vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiais tikslais sumažinti pirminių 
žaliavų naudojimą ir poveikį aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas. Taip pat pridėta formuluotė, 
kurioje atsispindi užmojai, nurodyti 2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamento rezoliucijoje 
dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano (2020/2077(INI)).

Pakeitimas 319
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

c) progresyviai kurti regeneracinę ir 
tvarią ekonomiką, pagal kurią mūsų 
planetai grąžinama daugiau nei iš jos 
paimama, atsieti ekonomikos augimą nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo, taip pat paspartinti perėjimą 
prie netoksiškos žiedinės ekonomikos 
taikant pakopinio išteklių naudojimo 
principą;

Or. en

Pakeitimas 320
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

c) progresyviai diegti regeneracinį ir 
tvarų gerovės modelį, pagal kurį mūsų 
planetai grąžinama daugiau nei iš jos 
paimama, atsieti ekonomikos augimą nuo 
išteklių naudojimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo, taip pat užtikrinti perėjimą prie 
netoksiškos žiedinės ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 321
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo, biologinės įvairovės 
praradimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat užtikrinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 322
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
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grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir neigiamo poveikio aplinkai, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

Or. de

Pakeitimas 323
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos. Siekiant pažangos pereinant 
prie regeneracinio augimo modelio reikia 
konkretaus tam tikrų politikos krypčių, 
kaip antai gamtos atkūrimo, žemės ūkio ir 
dirvožemio valdymo, žuvininkystės 
valdymo ir miškų valdymo, indėlio. Tokios 
pažangos rezultatai bus integruojami į 
Europos semestrą ir į juos bus atsižvelgta 
teikiant konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 324
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
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grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
taip pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo, 
kartu užtikrinant sveiką ekonomikos 
augimą, taip pat paspartinti perėjimą prie 
žiedinės ekonomikos, efektyviau 
naudojant išteklius ir taikant atliekų 
hierarchiją;

Or. pl

Pakeitimas 325
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su 
aplinka susijusios rizikos ir poveikio;

d) siekti nulinės taršos tikslo 
netoksiškoje aplinkoje, įskaitant orą, 
vandenį, dirvožemį, taip pat atsižvelgiant į 
šviesos ir triukšmo taršą, ir apsaugoti 
piliečių sveikatą ir gerovę nuo su aplinka 
susijusios rizikos ir poveikio;

Or. en

Pakeitimas 326
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su 
aplinka susijusios rizikos ir poveikio;

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti visų žmonių ir gyvūnų sveikatą 
ir gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos 
ir poveikio;

Or. en
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Pakeitimas 327
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su 
aplinka susijusios rizikos ir poveikio;

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių ir gyvūnų sveikatą ir 
gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir 
poveikio taikant „vienos sveikatos“ ir 
„vienos gerovės“ principus;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė pridėta siekiant atspindėti užmojus, išdėstytus Europos Parlamento 2020 m. 
balandžio 17 d. rezoliucijoje dėl suderintų ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir 
jos padariniais (2020/2616(RSP)).

Pakeitimas 328
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su 
aplinka susijusios rizikos ir poveikio;

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, kiek įmanoma, neliktų toksiškų 
medžiagų, ir apsaugoti piliečių sveikatą ir 
gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir 
poveikio;

Or. de

Pakeitimas 329
João Ferreira, Mick Wallace
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su 
aplinka susijusios rizikos ir poveikio;

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su 
aplinka susijusios rizikos ir poveikio, 
taikant principą „Vienas pasaulis – viena 
sveikata“ sveikatos ir gerovės srityje;

Or. pt

Pakeitimas 330
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su 
aplinka susijusios rizikos ir poveikio;

d) siekti kuo mažesnės taršos tikslo, 
kad aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su 
aplinka susijusios rizikos ir neigiamo 
poveikio;

Or. pl

Pakeitimas 331
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę bei ekosistemas 
saugomose teritorijose ir už jų ribų, visų 
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dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

pirma oro, vandens, dirvožemio ir miškų, 
gėlo vandens, šlapynių ir jūrų ekosistemas, 
laikantis 2030 m. ES biologinės įvairovės 
strategijos;

Or. en

Pakeitimas 332
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, atkurti aplinką, visų 
pirma oro, vandens, dirvožemio ir podirvio 
būklę, taip pat pagerinti miškų, 
pakrančių, gėlo vandens, šlapynių ir jūrų 
ekosistemų veikimą;

Or. fr

Pakeitimas 333
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę ir gerinti aplinkos, visų 
pirma oro, vandens, dirvožemio, taip pat 
ekosistemų, įskaitant miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų būklę ir 
veikimą, užtikrinant, kad bent 30 proc. 
Sąjungos sausumos ir jūrų teritorijų būtų 
saugomos ir tarpusavyje susietos, iš jų 
bent 10 proc. Sąjungos sausumos ir jūrų 
teritorijų – griežtai saugomos, taip pat 
įgyvendinti privalomus gamtos atkūrimo 
tikslus, kaip nustatyta Sąjungos teisėje ir 
užtikrinti ekologinį neapsaugotų žemių ir 
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vandenų valdymą;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 334
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, visų pirma oro, 
vandens, dirvožemio ir miškų, gėlo 
vandens, šlapynių ir jūrų ekosistemų, 
laikantis 2030 m. ES biologinės įvairovės 
strategijos;

Or. en

Pakeitimas 335
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti gamtą, 
įskaitant biologinės įvairovės, oro, 
vandens, dirvožemio ir miškų, gėlo 
vandens, šlapynių ir jūrų ekosistemų būklę, 
ir teikti pirmenybę laukinės gamtos 
atkūrimui;

Or. en
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Pakeitimas 336
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Véronique Trillet-
Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę 
užtikrinant, kad bent 30 proc. Sąjungos 
sausumos ir jūrų teritorijų būtų 
saugomos, iš jų bent 10 proc. Sąjungos 
sausumos ir jūrų teritorijų – griežtai 
saugomos, be kita ko, nustatant saugomas 
jūrų teritorijas Arkties ir Antarkties 
vandenyne bendradarbiaujant su 
trečiosiomis šalimis, taip pat įgyvendinti 
privalomus gamtos atkūrimo tikslus, kaip 
nustatyta Sąjungos teisėje;

Or. en

Pakeitimas 337
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių, pakrančių ir jūrų ekosistemų, 
būklę užtikrinant, kad bent 30 proc. 
Sąjungos sausumos ir jūrų teritorijų būtų 
saugomos, iš jų bent 10 proc. Sąjungos 
sausumos ir jūrų teritorijų – griežtai 
saugomos, taip pat įgyvendinti privalomus 
gamtos atkūrimo tikslus;
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Or. en

Pakeitimas 338
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę ir ekosistemines 
paslaugas, gerinti gamtinio kapitalo, visų 
pirma oro, vandens, dirvožemio ir miškų, 
gėlo vandens, šlapynių ir jūrų ekosistemų, 
būklę, įskaitant vandenynų degradaciją, 
eutrofikaciją ir rūgštėjimą;

Or. en

Pakeitimas 339
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio, miškų, augalų ir gyvūnų, 
žemės, gėlo vandens, šlapynių ir jūrų 
ekosistemų, būklę;

Or. cs

Pakeitimas 340
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti gamtinio 
kapitalo, visų pirma oro, vandens, 
dirvožemio ir miškų, gėlo vandens, 
šlapynių ir jūrų ekosistemų, būklę;

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, sustabdyti jos nykimą, 
gerinti gamtinio kapitalo, visų pirma oro, 
vandens, dirvožemio ir miškų, gėlo 
vandens, šlapynių, durpynų ir jūrų 
ekosistemų, būklę;

Or. en

Pakeitimas 341
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pasiekti žemės degradacijos 
neutralumą, spręsti erozijos, dirvožemio 
organinių medžiagų praradimo, 
druskėjimo, užteršimo, tankinimo, 
sandarinimo, dirvožemio biologinės 
įvairovės nykimo, rūgštėjimo ir 
dykumėjimo problemą;

Or. en

Pakeitimas 342
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) prisidėti prie visiško „vienos 
sveikatos“ požiūrio įgyvendinimo, 
užpildyti žinių spragas ir rasti 
sprendimus, kaip pagerinti ekosistemų 
būklę ir jų indėlį į žmonių sveikatą, nes 
gerai veikiančios ekosistemos labai 
svarbios siekiant padidinti mūsų 
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atsparumą ir užkirsti kelią būsimų ligų 
atsiradimui ir plitimui;

Or. en

Pakeitimas 343
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą, visų 
pirma energetikos, pramonės plėtros, 
pastatų ir infrastruktūros, judumo ir maisto 
sistemos srityse.

Or. nl

Pakeitimas 344
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) užtikrinti aplinkos tvarumą ir 
mažinti vartojimą bei gamybą ir susijusius 
aplinkai ir klimatui daromo neigiamo 
poveikio veiksnius, visų pirma energetikos, 
pramonės plėtros, pastatų ir infrastruktūros, 
tarptautinės prekybos, judumo ir maisto 
sistemos srityse.

Or. en

Pakeitimas 345
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, atsižvelgiant į 
COVID-19 sveikatos krizės raidą ir 
ekonominę bei socialinę krizę, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo, tarptautinės 
prekybos – apsvarstant laisvosios 
prekybos sutartis ir maisto tiekimo 
sistemas, įskaitant žemės ūkį, žuvininkystę 
ir akvakultūrą, – ir maisto sistemos 
srityse.

Or. fr

Pakeitimas 346
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo, maisto sistemos ir 
tarptautinės prekybos srityse, be kita ko, 
nustatant privalomus Sąjungos tikslus, 
kad būtų gerokai sumažintas Sąjungos 
žaliavų naudojimo ir vartojimo pėdsakas.

Or. en
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Pakeitimas 347
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą ir žiedinės 
ekonomikos principus, ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse, kartu internalizuojant klimato ir 
aplinkosaugos išorės sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 348
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse. AVP turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kitus tvarumo veiksnius – 
socialinį ir ekonominį.

Or. de

Pakeitimas 349
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță



PE689.633v02-00 170/291 AM\1226728LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
ES gamybos ir vartojimo pėdsaku, visų 
pirma energetikos, pramonės plėtros, 
pastatų ir infrastruktūros, judumo, 
tarptautinės prekybos, maisto sistemų ir 
žemės ūkio srityse, įskaitant ES sukeliamą 
pasaulinį miškų naikinimą.

Or. en

Pakeitimas 350
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, žemės naudojimu ir 
tarša, visų pirma energetikos, pramonės 
plėtros, pastatų ir infrastruktūros, judumo, 
tarptautinės prekybos ir maisto sistemų, 
įskaitant žemės ūkį, žuvininkystę ir 
akvakultūrą, srityse.

Or. en

Pakeitimas 351
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, miškininkystės, judumo, 
tarptautinės prekybos ir maisto sistemos 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 352
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą ir gerokai 
mažinti pagrindinius aplinkai ir klimatui 
daromo neigiamo poveikio veiksnius, 
susijusius su gamyba ir vartojimu, visų 
pirma energetikos, pramonės plėtros, 
pastatų ir infrastruktūros, judumo ir maisto 
sistemos srityse, įskaitant žemės ūkį.

Or. cs

Pakeitimas 353
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
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energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo, tarptautinės 
prekybos ir maisto sistemos srityse.

Or. en

Pakeitimas 354
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros ir gamybos, 
pastatų ir infrastruktūros, judumo ir maisto 
sistemos srityse.

Or. en

Pakeitimas 355
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) progresyviai diegti sistemingai 
keičiamas maisto sistemas Sąjungoje, 
kuriose prioritetas teikiamas vietos 
gamybai ir vartojimui, pereinama nuo 
produktyvumo mąstysenos prie mitybos 
sistemų tvarumo, geros dirvožemio būklės 
saugumas laikomas aprūpinimo maistu 
pagrindu, vertinamas gyvenimas kaime ir 
pragyvenimo šaltiniai, maistas 
nebelaikomas vien tik preke, bet 
propaguojamas kaip bendroji gėrybė, 
remiamasi ekologiniu ūkininkavimu ir 
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pereinama prie visiškai netoksiško maisto.

Or. en

Pagrindimas

Maisto sistemos turi būti vienas iš teminių šios AVP prioritetų.

Pakeitimas 356
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) išnagrinėti ir skatinti aplinkos, 
socialinės ir kitų susijusių politikos 
krypčių suderinamumą, siekiant 
užtikrinti, kad perėjimas prie tvarios 
ateities būtų sąžiningas ir įtraukus.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Europos žaliuoju kursu, į darbotvarkę reikėtų įtraukti teisingos pertvarkos idėją. 
Be to, vertinant 7-ąją buvo padaryta išvada, kad politikos integracija yra nepakankama ir 
kad, remiantis esamomis aplinkos ir socialinės politikos sąsajomis, galėjo būti labiau 
atsižvelgta į socialinius klausimus. Taigi šis aspektas turėtų būti įtrauktas į 8-ąją AVP.

Pakeitimas 357
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) vykdyti tarptautinius 
įsipareigojimus, prisiimtus klimato ir 
aplinkos srityje, įskaitant darnaus 
vystymosi tikslus.



PE689.633v02-00 174/291 AM\1226728LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 358
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje nustatyti teminiai 
prioritetiniai tikslai apima Europos 
žaliojo kurso strategijose ir iniciatyvose 
nustatytus tikslus, rodiklius ir veiksmus 
bei visus Sąjungos teisėkūros tikslus, 
kurie padeda siekti šių tikslų. Jie apima, 
be kita ko, Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos strategiją, Žiedinės 
ekonomikos veiksmų planą, ES biologinės 
įvairovės strategiją iki 2030 m., strategiją 
„Nuo ūkio iki stalo“, žuvininkystės ir jūrų 
ekosistemų veiksmų planą, ES strategiją 
dėl Arkties, ES miškų strategiją, nulinės 
taršos veiksmų planą, ES cheminių 
medžiagų strategiją ir ES pramonės 
strategiją.

Or. en

Pakeitimas 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje nustatyti teminiai 
prioritetiniai tikslai turi būti suprantami 
kaip apimantys Europos žaliojo kurso 
strategijose nustatytus tikslus ir veiksmus 
bei Sąjungos teisės aktuose nustatytus 



AM\1226728LT.docx 175/291 PE689.633v02-00

LT

tikslus, kurie padeda siekti šių tikslų. Į 
šiuos tikslus ir veiksmus turi būti 
atsižvelgta kuriant 8-osios AVP pažangos 
vertinimo stebėsenos sistemą.

Or. en

Pagrindimas

2 dalyje nustatyti teminiai prioritetiniai tikslai apima Europos žaliojo kurso strategijose 
nustatytus tikslus ir veiksmus bei Sąjungos teisės aktuose nustatytus tikslus, kurie padeda 
siekti šių tikslų. Į šiuos tikslus ir veiksmus turi būti atsižvelgta kuriant 8-osios AVP pažangos 
vertinimo stebėsenos sistemą.

Pakeitimas 360
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje nustatyti teminiai 
prioritetiniai tikslai apima Europos 
žaliajame kurse, taip pat jo strategijose, 
iniciatyvose ir pagal jį įgyvendinamose 
programose nustatytus tikslus ir veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 361
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikiamos sąlygos šios programos 
prioritetiniams tikslams pasiekti

Reikiamos sąlygos ir veiksmai šios 
programos prioritetiniams tikslams pasiekti

Or. en
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Pakeitimas 362
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikiamos sąlygos šios programos 
prioritetiniams tikslams pasiekti

Būtini veiksmai šios programos 
prioritetiniams tikslams pasiekti

Or. pt

Pakeitimas 363
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikiamos sąlygos šios programos 
prioritetiniams tikslams pasiekti

Politikos veiksmai šios programos 
prioritetiniams tikslams pasiekti

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aptariamos ne tokių prioritetų pasiekimo sąlygos – visiems šiems prioritetams 
reikalingi realūs politikos veiksmai Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu.

Pakeitimas 364
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Norint pasiekti prioritetinius 8-
osios AVP prioritetinius tikslus, reikės:

1. Norint pasiekti prioritetinius 8-
osios AVP tikslus, kai ES institucijos 
pateiks vertinimą, reikės:

Or. de
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Pakeitimas 365
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) vykdyti augimo mažinimo ir 
perskirstymo politiką ir atsisakyti BVP 
kaip pažangos rodiklio;

Or. en

Pakeitimas 366
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies -a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 -aa) gerokai sumažinti Sąjungos 
žaliavų naudojimo pėdsaką ir vartojimo 
pėdsaką, kad jis kuo greičiau atitiktų 
planetos galimybių ribas;

Or. en

Pakeitimas 367
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 

a) užtikrinti veiksmingą, nuspėjamą ir 
greitą Sąjungos aplinkos ir klimato srities 
teisės aktų įgyvendinimą, siekti 
aukščiausio lygio aplinkosauginio 
veiksmingumo Sąjungos, nacionaliniu, 
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lygmenimis, be kita ko, suteikiant 
tinkamus administracinius ir atitikties 
užtikrinimo pajėgumus, kaip nustatyta 
reguliarios aplinkos nuostatų įgyvendinimo 
peržiūros ataskaitoje, taip pat aktyviau 
kovoti su nusikaltimais aplinkai,

regioniniu ir vietos lygmenimis, be kita ko, 
suteikiant pakankamus administracinius ir 
atitikties užtikrinimo pajėgumus, kaip 
nustatyta reguliarios aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūros ataskaitoje;

Or. en

Pakeitimas 368
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai,

a) užtikrinti visapusišką, veiksmingą 
ir efektyvų Sąjungos aplinkos ir klimato 
srities teisės aktų įgyvendinimą, užkirsti 
kelią žalai, įskaitant nepataisomą žalą ES 
gamtos paveldui ir jo praradimą, siekti 
aukščiausio lygio aplinkosauginio 
veiksmingumo Sąjungos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis, be kita ko, 
suteikiant tinkamus administracinius ir 
atitikties užtikrinimo pajėgumus, kaip 
nustatyta reguliarios aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūros ataskaitoje, taip 
pat aktyviau, laiku ir atgrasomomis 
priemonėmis kovoti su reikalavimų 
nesilaikymu, nusikaltimais aplinkai ir žala 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 369
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
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Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai,

Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai ir nuolat nustatyti 
naujas priemones, kad būtų galima kuo 
labiau padidinti esamų sprendimų 
poveikį,

Or. ro

Pakeitimas 370
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai,

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą skiriant pakankamus 
išteklius ir imantis skubių veiksmų kovoje 
su pažeidimais, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 371
Stanislav Polčák
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio 
lygio aplinkosauginio veiksmingumo 
Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai,

a) priimti kokybiškus ir plačių 
užmojų Sąjungos aplinkos ir klimato srities 
teisės aktus, užtikrinant veiksmingą ir 
efektyvų jų įgyvendinimą, siekti 
aukščiausio lygio aplinkosauginio 
veiksmingumo Sąjungos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis, be kita ko, 
suteikiant tinkamus administracinius ir 
atitikties užtikrinimo pajėgumus, kaip 
nustatyta reguliarios aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūros ataskaitoje, taip 
pat aktyviau kovoti su nusikaltimais 
aplinkai,

Or. cs

Pakeitimas 372
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai,

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat imtis aktyvesnių 
veiksmų atsakomybės už aplinką srityje ir 
aktyviau kovoti su nusikaltimais aplinkai;

Or. en
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Pakeitimas 373
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai,

a) užtikrinti, tiesiogiai dirbant su 
valstybėmis narėmis, Sąjungos aplinkos ir 
klimato srities teisės aktų įgyvendinimą, 
siekti aukščiausio lygio aplinkosauginio 
veiksmingumo Sąjungos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis, be kita ko, 
suteikiant tinkamus administracinius ir 
atitikties užtikrinimo pajėgumus, kaip 
nustatyta reguliarios aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūros ataskaitoje, taip 
pat aktyviau kovoti su nusikaltimais 
aplinkai,

Or. fr

Pakeitimas 374
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai,

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos srities teisės aktų 
įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai,

Or. nl
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Pakeitimas 375
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, 
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) gerinti paskatas, gaires ir 
rekomendacijas bei nustatyti veiksmingas, 
atgrasančias ir proporcingas sankcijas, 
kad būtų galima užtikrinti veiksmingą 
aplinkos apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimą ir sumažinti jų nesilaikymo 
riziką, taip pat gerinti bendradarbiavimą 
ir veiksmingą atitinkamų administracinių, 
civilinių ir baudžiamųjų Sąjungos teisės 
aktų, kuriais saugoma aplinka, vykdymą, 
sistemingai vykdant pažeidimo tyrimo 
procedūras, be kita ko, užtikrinant, kad 
šiuo tikslu būtų skiriama pakankamai 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių tiek 
Sąjungos, tiek valstybių narių lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 376
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pritaikyti Sąjungos aplinkos teisės 
aktų įgyvendinimo užtikrinimą tais 
atvejais, kai jie nepakankamai 
įgyvendinami, gerbiant valstybių narių 
valią, taikant joms ne finansinės 
prievartos priemones, o veiksmingose 
programose numatytą pagalbą, 
sistemingai imantis tolesnių veiksmų po 
pagalbos teikimo procedūrų, be kita ko, 
užtikrinant, kad šiuo tikslu Sąjungos ir 
valstybių narių lygmenimis būtų skiriama 
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pakankamai žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių;

Or. fr

Pakeitimas 377
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) reguliariai peržiūrėti Sąjungos 
priemonių ir politikos, įskaitant sektorių 
teisės aktus, Sąjungos išorės veiksmus ir 
Sąjungos biudžetą, derėjimą su 2 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais 
prioritetiniais tikslais; šios peržiūros taip 
pat taikomos Komisijos atliekamiems 
nacionalinių ar regioninių planų, 
susijusių su Sąjungos teisės aktų 
įgyvendinimu, vertinimams;

Or. en

Pagrindimas

To replace amendment 43 in the draft report (Article 3 – paragraph 1 – point b – indent 1 b 
(new))This amendment is based on wording from the European Parliament's position on the 
climate law, and calls for regularly reviewing the consistency of Union masures and policies 
to ensure that they are consistent with all the priority objectives. This amendment replaces 
Amendment 43 to the draft report which unintentionally excluded Article 2(1) which outlines 
the 8th EAP's long term priority objective, including climate neutrality for 2050. However, 
the review should also seek to prevent lock-in effects beyond 2030.

Pakeitimas 378
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) veiksmingai integruoti naują 
metinį 7,5 proc. išlaidų biologinei 
įvairovei tikslą į daugiametę finansinę 
programą (DFP) nuo 2024 m., siekiant 
10 proc. tikslo 2026 m. ir 2027 m., 
laipsniškai didinant metinį išlaidų 
biologinei įvairovei tikslą pagal kitą DFP, 
kartu užtikrinant klimato ir biologinės 
įvairovės finansavimo nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 379
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti, kad kiekvienu etapu 
būtų laikomasi valstybių narių 
solidarumo principo pagal SESV 194 
straipsnio 2 dalį;

Or. pl

Pakeitimas 380
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, Pascal 
Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) integruoti ir praktiškai pritaikyti 
Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje 
nurodytą reikšmingos žalos nedarymo 
principą į Geresnio reglamentavimo 
priemonių rinkinio priemonę, taip pat 
principą „visų pirma galvokime apie 
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tvarumą“ į visas naujas iniciatyvas ir 
vertinimus, užtikrinant, kad poveikis 
aplinkai ir klimatui būtų privaloma visų 
poveikio vertinimų dalis, ir kuriant 
tolesnes visapusiškas poveikio vertinimo 
priemones, kuriomis atsižvelgiama į 
individualų ir bendrą poveikį, taip pat į 
veiksmų ir neveikimo išlaidas, turint 
omenyje tiesioginį ir ilgalaikį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 381
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto -1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visapusiškai laikytis SESV 191 
straipsnio;

Or. en

Pakeitimas 382
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad jie ir jų įgyvendinimas 
nepakenktų nė vienam iš 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų;

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir užtikrinti, kad visos 
strategijos, teisėkūros ir ne teisėkūros 
iniciatyvos, programos, investicijos ir 
projektai ir jų įgyvendinimas reikšmingai 
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nepakenktų nė vienam iš 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų, laikantis 
Europos Pralamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2020/8521a;

__________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13). 

Or. en

Pakeitimas 383
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad jie ir jų įgyvendinimas 
nepakenktų nė vienam iš 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų;

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
strategijas, teisėkūros ir ne teisėkūros 
iniciatyvas, programas, investicijas ir 
projektus Sąjungos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis, kad jais ir 
jų įgyvendinimu būtų prisidėta prie 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų ir 
jie ir jų įgyvendinimas nepakenktų nė 
vienam iš šių tikslų, laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2020/852;

Or. en

Pakeitimas 384
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad jie ir jų įgyvendinimas 
nepakenktų nė vienam iš 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų;

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, taip pat atitinkamuose 
Sąjungos sudaromuose tarptautiniuose 
susitarimuose, kad jie ir jų įgyvendinimas 
nepakenktų nė vienam iš 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų;

Or. cs

Pakeitimas 385
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad jie ir jų įgyvendinimas 
nepakenktų nė vienam iš 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų;

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis; šios 
strategijos, teisėkūros ir ne teisėkūros 
iniciatyvos, programos, investicijos ir 
projektai ir jų įgyvendinimas nekenkia nė 
vienam iš 2 straipsnyje nustatytų 
prioritetinių tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 386
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– persvarstyti, kaip nustatyta 
Klimato teisės akte, Sąjungos priemonių 
suderinamumą su tame reglamente 
nustatytu poveikio klimatui neutralumo 
tikslu, taip pat Sąjungos priemonių ir 
politikos, įskaitant sektorių teisės aktus, 
Sąjungos išorės veiksmus ir Sąjungos 
biudžetą, tinkamumą siekiant užtikrinti 
prisitaikymo prie klimato kaitos pažangą;

Or. en

Pakeitimas 387
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- užtikrinti, kad strategijoje bus 
visapusiškai įgyvendinamas atsargumo 
principas, principai, kuriais remiantis 
reikia imtis prevencinių veiksmų, o žala 
aplinkai pirmiausia atitaisoma ten, kur 
yra jos šaltinis, ir principas „teršėjas 
moka“ ir kad į juos bus atsižvelgiama;

Or. fr

Pakeitimas 388
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 a a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvertinti bet kurio priemonės 
projekto, įskaitant pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto ir 
biudžeto, bet tuo neapsiribojant, derėjimą 



AM\1226728LT.docx 189/291 PE689.633v02-00

LT

su 2 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytais 
prioritetiniais tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 44 pakeitimas (3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 
c įtrauka (nauja)). Šis pakeitimas grindžiamas Europos Parlamento pozicijos dėl klimato 
kaitos akto formuluote ir raginama persvarstyti siūlomus teisės aktus bei politiką, siekiant 
užtikrinti, kad jie atitiktų visus prioritetinius tikslus. Šiuo pakeitimu bus pakeistas pranešimo 
projekto 44 pakeitimas, kuriuo netyčia buvo pašalinta 2 straipsnio 1 dalis, kurioje 
apibrėžiamas ilgalaikis prioritetinis tikslas, įskaitant 2050 m. poveikio klimatui neutralumo 
tikslą. Tačiau peržiūra taip pat turėtų būti siekiama užkirsti kelią susaistymo poveikiui po 
2030 m.

Pakeitimas 389
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti, kad išvados būtų 
atskleistos tuo pačiu metu, kai skelbiamas 
vertinimo projektas;

Or. pt

Pakeitimas 390
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti Europos Komisijos ir 
Regionų komiteto bendradarbiavimą 
įgyvendinant Techninę bendradarbiavimo 
aplinkos srityje platformą ir ištirti, kaip 
pagerinti dialogą ir informacijos 
kaupimą;
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Or. en

Pagrindimas

Šios būtinos sąlygos yra pateiktos Regionų komiteto nuomonėje dėl 8-osios AVP.

Pakeitimas 391
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvertinti, kaip nustatyta Klimato 
teisės akte, bet kurio priemonės projekto, 
įskaitant pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto ar biudžeto, bet 
tuo neapsiribojant, derėjimą su Sąjungos 
klimato tikslais, nustatytais Klimato teisės 
akte;

Or. en

Pakeitimas 392
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti komunikacijos veiklą ES, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, siekiant didinti 
informuotumą, ypač tarp jaunimo, apie 
patikimo aplinkos politikos įgyvendinimo 
svarbą ir naudą, taip pat apie jos pridėtinę 
vertę piliečiams, įmonėms ir planetai, kad 
būtų galima sustiprinti visų susijusių 
suinteresuotųjų subjektų nuosavybės 
jausmą ir dalyvavimą įgyvendinant 
veiksmus;
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Or. en

Pagrindimas

Šios būtinos sąlygos yra pateiktos Regionų komiteto nuomonėje dėl 8-osios AVP.

Pakeitimas 393
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti komunikaciją ir dialogą 
Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis, siekiant didinti 
informuotumą, ypač tarp jaunimo, apie 
aplinkos apsaugos ir atkūrimo svarbą bei 
naudą ir įtraukti visus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus į 
įgyvendinimo veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 394
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

– įvertinti ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergiją ir galimus 
kompromisus, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi piliečių teisės į aukštą aplinkos 
apsaugos lygį ir nė vienas nebūtų paliktas 
nuošalyje;

Or. en
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Pakeitimas 395
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

– įvertinti ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergiją ir galimus 
kompromisus, siekiant užtikrinti, kad 
piliečių gerovė, visų pirma jų teisės ir 
poreikiai, susiję su sveika aplinka, sveika 
mityba, įperkamu kokybišku būstu, 
sveikatos priežiūra ir judumu, būtų 
tenkinami darniai, nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 396
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

– išsamiai įvertinti ir atsižvelgti į 
visų iniciatyvų ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergiją ir galimus 
kompromisus, siekiant užtikrinti, kad 
piliečių poreikiai, susiję su mityba, būstu, 
judumu, energija, vandeniu ir gerove, būtų 
tenkinami darniai, nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 397
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

– sistemingai vertinti visų iniciatyvų 
ekonominių, aplinkos ir socialinių tikslų 
sinergiją ir galimus kompromisus, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių gerovė būtų 
tenkinama darniai, nepaliekant nė vieno 
nuošalyje ir nekenkiant besivystančioms 
šalims;

Or. en

Pakeitimas 398
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

– ypatingą dėmesį skirti aplinkos, 
socialinių ir ekonominių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu, energija ir judumu, būtų 
tenkinami darniai, nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 399
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 

– sistemingai vertinti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sąveiką, 
siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisės į 
maistą, būstą ir judumą būtų užtikrintos 
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mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad tarp šių tikslų nebūtų kompromisų.

Pakeitimas 400
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, energija, vandeniu, apsirūpinimo 
maistu saugumu, būstu ir judumu, būtų 
tenkinami darniai, nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 401
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

– ypatingą dėmesį skirti poreikiui 
optimizuoti ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergiją ir galimus 
kompromisus, siekiant užtikrinti, kad 
piliečių poreikiai, susiję su mityba, būstu ir 
judumu, būtų tenkinami darniai, 
nepaliekant nė vieno nuošalyje;
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Or. pl

Pakeitimas 402
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– siekdamas padidinti jaunimo 
dalyvavimą ir įtraukti demografinius 
kriterijus formuojant aplinkosaugos 
politiką ir priemones;

Or. es

Pakeitimas 403
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– plėtoti praktiką ir vykdyti veiklą, 
kuria padedama vietos ir regionų valdžios 
institucijoms siekti jų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 404
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 

– reguliariai vertinti esamos politikos 
suderinamumą su 8-osios AVP ir žaliojo 
kurso tikslais ir, tinkamai atsižvelgiant į 
neveiklumo sąnaudas, rengti naujų 
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įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui;

iniciatyvų poveikio vertinimus, kurie 
grindžiami plataus masto konsultacijomis, 
laikantis atskaitingų, teisingų, įtraukių ir 
informacija pagrįstų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui bei 
tinkamai laikomasi reikšmingos žalos 
nedarymo principo;

Or. en

Pakeitimas 405
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui;

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą tiesioginį ir ilgalaikį poveikį 
aplinkai, biologinei įvairovei ir klimatui, 
taip pat į veiksmų ir neveikimo sąnaudas, 
susijusias su tiesioginiu ir ilgalaikiu 
poveikiu;

Or. en

Pakeitimas 406
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
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vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui;

vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant visapusiškai ir sistemingai 
atsižvelgiama į poveikį aplinkai, 
pavyzdžiui, biologinės įvairovės nykimui, 
taršai ir išteklių naudojimui, taip pat į 
poveikį klimatui;

Or. fr

Pakeitimas 407
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui;

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
ir skaidriomis konsultacijomis, laikantis 
atskaitingų, įtraukių, informacija pagrįstų ir 
lengvai įgyvendinamų procedūrų, ir 
kuriuos atliekant visapusiškai vertinamas 
numatomas poveikis aplinkai ir klimatui, o 
rengiant klimato ar aplinkos politiką 
visapusiškai atsižvelgiama į neveikimo 
sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 408
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
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vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui;

vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, demokratiškų, informacija 
pagrįstų ir įgyvendinamų procedūrų, ir 
kuriuos atliekant vertinamas numatomas 
poveikis aplinkai ir klimatui, socialinis 
poveikis ir būsimų kartų teisės, taip pat 
neveikimo sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 409
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui;

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti išsamius naujų iniciatyvų ir teisės 
aktų poveikio vertinimus, kurie grindžiami 
plataus masto konsultacijomis, laikantis 
atskaitingų, įtraukių, informacija pagrįstų ir 
lengvai įgyvendinamų procedūrų, ir 
kuriuos atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
poveikį aplinkai ir klimatui kaip išsamaus 
visų aspektų vertinimo dalį;

Or. en

Pakeitimas 410
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kuriuos atlieka Komisija ir 
kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
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įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui;

įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui. 
Poveikio vertinimai turi būti skaidrūs ir 
juose turi būti atsižvelgiama į visą 
informaciją, reikalingą sprendimui 
priimti, įskaitant ekonominį ir finansinį 
poveikį, tiksliai įvertinant sąnaudas ir 
paaiškinant apskaičiavimui naudojamą 
metodą. Jei valstybės narės reikalauja 
daugiau informacijos, Komisija 
nedelsdama pateikia trūkstamą 
informaciją;

Or. pl

Pakeitimas 411
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vertinant esamą politiką ir 
rengiant naujas iniciatyvas turėti omenyje 
neveikimo kainą, taip pat stengiantis 
tinkamai atsižvelgti į išlaidas aplinkai ir 
sveikatai;

Or. fr

Pakeitimas 412
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti visas Sąjungos 
politikos kryptis, siekiant nustatyti 
Sąjungos politikos ir šios AVP politikos 
tikslų neatitikimus, kad būtų galima 
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užtikrinti darną, nuoseklumą ir šių tikslų 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 413
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– naudoti ekonominius modelius, 
kuriais atsižvelgiama į mūsų planetos 
išgales, socialinius poreikius ir žmogaus 
teises, o ne susitelkiama vien į 
ekonomikos augimą;

Or. pt

Pakeitimas 414
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vertinant esamą politiką ir 
rengiant naujas iniciatyvas atsižvelgti į 
neveikimo kainą, tinkamai atsižvelgiant į 
išlaidas aplinkai ir sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 415
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgti į Sąjungos vartojimo 
pėdsaką už jos politinių sienų;

Or. en

Pakeitimas 416
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– plėtoti praktiką ir vykdyti veiklą, 
kuria padedama vietos ir regionų valdžios 
institucijoms siekti aplinkos ir klimato 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 417
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) integruoti kartų ir ilgalaikes 
perspektyvas į visas iniciatyvas, politiką ir 
įgyvendinimą, be kitų žmogaus teisių, 
atsižvelgiant į būsimų kartų teises į sveiką 
aplinką, ir integruoti ilgalaikius aspektus 
į poveikio vertinimus bei sąnaudų ir 
naudos analizę;

Or. en
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Pakeitimas 418
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 419
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į visas 
atitinkamas sektorines politikos kryptis;

Or. pt

Pakeitimas 420
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 

c) veiksmingai integruoti aplinkos, 
klimato ir socialinio tvarumo aspektą į 
ekonomikos valdymą, be kita ko, į 
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į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir panaikinti 
Europos semestrą, kuris turėjo žalingą 
socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 421
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

c) veiksmingai išplėsti Europos 
semestro procesą, jo nesusilpninant ir 
integruojant Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos tikslus, visų pirma 
biologinės įvairovės tikslus, be kita ko, 
įtraukiant juos į nacionalines reformų 
programas ir nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
siekiant valstybėms narėms pateikti 
analizę ir rodiklius, be esamų ekonominių 
rodiklių, ir taip geriau atspindėti 
dabartinius uždavinius, su kuriais 
susiduriama Sąjungoje siekiant sumažinti 
jos ekologinį pėdsaką, ir paversti procesą 
skatinamuoju veiksniu siekiant tvarios 
gerovės visiems Europoje;

Or. en

Pakeitimas 422
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

c) nepakenkiant pačiam Europos 
ekonomikos valdymo semestro, kuris yra 
ekonominės politikos koordinavimo 
ciklas, pobūdžiui toliau derinti Europos 
semestro procesą, įskaitant nacionalines 
reformų programas ir nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, su ES ilgalaikiu klimato 
ir aplinkosaugos tikslu, atsižvelgiant į 
Komisijos įsipareigojimus pagal Europos 
žaliąjį kursą;

Or. en

Pakeitimas 423
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

c) veiksmingai integruoti DVT, 
aplinkos ir klimato tvarumo aspektą bei 
teisingos pertvarkos įgyvendinimo sąvoką 
į Europos ekonomikos valdymo semestrą, 
be kita ko, į nacionalines reformų 
programas ir nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 424
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

c) veiksmingai integruoti darnaus 
vystymosi tikslus ir aplinkos, klimato bei 
socialinio tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

Or. en

Pakeitimas 425
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, 
nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

Or. en

Pakeitimas 426
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 

c) veiksmingai integruoti aplinkos 
politiką į Europos ekonomikos valdymo 
semestrą, be kita ko, į nacionalines reformų 
programas ir nacionalinius ekonomikos 
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nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

gaivinimo ir atsparumo didinimo planus;

Or. nl

Pakeitimas 427
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
Emma Wiesner, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Europos semestru remti Sąjungos 
pastangas ne vėliau kaip iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui; Komisija 
įvertina valstybių narių biudžetų 
struktūros ir su Paryžiaus susitarimu 
suderinto kiekvieno jų nacionalinio 
biudžeto scenarijaus neatitikimą, kad būtų 
galima pateikti rekomendacijas dėl 
valstybių narių su klimatu susijusios 
skolos ir dėl jų investicijų į klimato kaitą 
trūkumo mažinimo, susijusio su Sąjungos 
tikslu ne vėliau kaip iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui;

Or. en

Pakeitimas 428
María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Europos semestru remti Sąjungos 
pastangas ne vėliau kaip iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui; Komisija 
įvertina valstybių narių biudžetų 
struktūros ir su Paryžiaus susitarimu 
suderinto kiekvieno jų nacionalinio 
biudžeto scenarijaus neatitikimą, kad būtų 
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galima pateikti rekomendacijas dėl 
valstybių narių su klimatu susijusios 
skolos;

Or. en

Pakeitimas 429
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veiksmingai integruoti darnaus 
vystymosi tikslus į visus Sąjungos ir 
nacionalinius teisėkūros ir su teisėkūra 
nesusijusius veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 430
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų 
šaltinių, įskaitant Sąjungos biudžete 
numatytas lėšas ir priemones;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 431
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones;

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones, laikantis Sąjungos 
tvaraus finansavimo strategijos ir 
užtikrinant tinkamą sąveiką, taip pat 
užtikrinant, kad būtų galima skirti 
pakankamai investicijų tuo lygmeniu, 
kuriuo jos labiausiai reikalingos ir 
efektyviausiai naudojamos, kad vietos ir 
regionų bendruomenės turėtų 
pakankamai išteklių joms įgyvendinti 
vietoje;

Or. en

Pakeitimas 432
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones;

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas, taip pat biologinės įvairovės 
apsaugai ir išsaugojimui, iš viešųjų ir 
privačiųjų šaltinių, įskaitant Sąjungos 
biudžete numatytas lėšas ir priemones, 
atsižvelgiant į jų galimybes kurti darbo 
vietas, tvarų augimą ir užtikrinti ilgalaikį 
ES konkurencingumą bei padidinti mūsų 
ekonomikos ir visuomenės atsparumą;

Or. en
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Pakeitimas 433
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, Emma Wiesner, 
Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones;

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones, laikantis Reglamento 
(ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo ir 
Taksonomijos reglamente nurodyto 
reikšmingos žalos nedarymo principo;

Or. en

Pakeitimas 434
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones;

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones, laikantis Sąjungos 
tvaraus finansavimo strategijos; užtikrinti, 
kad vietos ir regioninės bendruomenės 
turėtų pakankamai išteklių joms 
įgyvendinti vietoje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 50 pakeitimas. Pabaigoje pridedamas sakinys 
iš Regionų komiteto nuomonės.
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Pakeitimas 435
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones;

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones, tinkamai naudojant 
Reglamente (ES) 2020/852 nustatytus 
kriterijus ir jame pateiktą reikšmingos 
žalos nedarymo principą;

Or. en

Pakeitimas 436
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones;

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti ir teikti 
tvarias investicijas iš viešųjų ir privačiųjų 
šaltinių, įskaitant Sąjungos biudžete 
numatytas lėšas ir priemones, pakankamai 
ir tinkamai finansuojant prioritetinių 
tikslų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 437
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones;

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones; tinkama Komisijos 
parama valstybėms narėms siekiant tikslų, 
atsižvelgiant į esamas išlaidas ir tiksliai 
apskaičiuojant išlaidas glaudžiai 
konsultuojantis su valstybėmis narėmis 
prieš priimant sprendimus, yra būtina 
užtikrinant 8-osios programos tikslų 
įgyvendinimą;

Or. pl

Pakeitimas 438
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Emma Wiesner, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pasinaudoti reikšmingos žalos 
nedarymo gairėmis, parengtomis kaip 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo programos dalis, kad būtų 
galima patikrinti visą ES biudžetą ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi reikšmingos 
žalos nedarymo principo, nurodyto 
Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 439
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti 
socialiai teisingą pertvarką, ir padėti 
įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams kurti standartizuotas gamtinio 
kapitalo apskaitos priemones;

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis;

Or. nl

Pakeitimas 440
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti 
socialiai teisingą pertvarką, ir padėti 
įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams kurti standartizuotas gamtinio 
kapitalo apskaitos priemones;

e) nedelsiant ir ne vėliau kaip iki 
2025 m. Sąjungos ir nacionaliniu, 
subnacionaliniu ir vietos lygmenimis 
laipsniškai panaikinti visas tiesiogines ir 
netiesiogines aplinkai kenksmingas 
subsidijas, įskaitant subsidijas iškastiniam 
kurui, ir užtikrinti, kad nė vienas nebūtų 
paliktas nuošalyje sparčios pertvarkos 
metu;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos EP narės G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 441
Mick Wallace, Clare Daly
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) ne vėliau kaip iki 2025 m. 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis 
laipsniškai panaikinti aplinkai kenksmingas 
subsidijas, taip pat kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip iki 2022 m. laipsniškai 
panaikinti visas tiesiogines ir 
netiesiogines subsidijas iškastiniam kurui, 
kuo geriau išnaudojant žaliojo biudžeto 
sudarymo priemones, įskaitant tas, kurių 
reikia siekiant užtikrinti socialiai teisingą 
pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 442
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti 
socialiai teisingą pertvarką, ir padėti 
įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams kurti standartizuotas gamtinio 
kapitalo apskaitos priemones;

e) nedelsiant ir ne vėliau kaip iki 
2025 m. Sąjungos ir nacionaliniu, 
subnacionaliniu ir vietos lygmenimis 
laipsniškai panaikinti visas tiesiogines ir 
netiesiogines aplinkai kenksmingas 
subsidijas, įskaitant subsidijas iškastiniam 
kurui, išskyrus tas, kurių reikia teisingai 
pertvarkai įgyvendinti ir kurios turi 
laikinųjų ir pereinamojo laikotarpio 
technologijų savybių;

Or. en

Pakeitimas 443
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) nedelsiant ir ne vėliau kaip iki 
2025 m. Sąjungos, nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas, įskaitant 
subsidijas iškastiniam kurui, remiantis 
Komisijos parengtu sąrašu iki 2022 m. ir 
kuo geriau išnaudojant rinkos priemones ir 
žaliojo biudžeto sudarymo priemones, 
įskaitant tas, kurių reikia siekiant užtikrinti 
socialiai teisingą pertvarką, ir padėti 
įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams kurti standartizuotas gamtinio 
kapitalo apskaitos priemones;

Or. en

Pakeitimas 444
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, įskaitant tas, 
kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

Or. pt

Pakeitimas 445
César Luena
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kuo geriau išnaudojant rinkos 
priemones, aplinkosaugos mokesčius ir 
žaliojo biudžeto sudarymo priemones, 
įskaitant tas, kurių reikia siekiant užtikrinti 
socialiai teisingą pertvarką, ir padėti 
įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams kurti standartizuotas gamtinio 
kapitalo apskaitos priemones;

Or. en

Pakeitimas 446
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) laipsniškai kuo greičiau panaikinti 
aplinkai kenksmingas subsidijas Sąjungos 
ir nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

Or. pt

Pakeitimas 447
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) stiprinti aplinkos požiūriu 
teigiamas paskatas, taip pat nedelsiant 
laipsniškai panaikinti aplinkai labiausiai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

Or. en

Pakeitimas 448
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos 
lygmeniu, kuo geriau išnaudojant rinkos 
priemones ir žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones, įskaitant tas, kurių reikia 
siekiant užtikrinti socialiai teisingą 
pertvarką, ir padėti įmonėms ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams kurti 
standartizuotas gamtinio kapitalo apskaitos 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 449
Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) kuo geriau išnaudoti rinkos 
priemones ir žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones, įskaitant tas, kurių reikia 
siekiant užtikrinti socialiai teisingą 
pertvarką, ir padėti įmonėms ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams kurti 
standartizuotas gamtinio kapitalo apskaitos 
priemones;

Or. pl

Pakeitimas 450
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) suintensyvinti kovos su neteisėtu 
gamtos išteklių naudojimu, su tuo 
susijusia korupcija ir pinigų plovimu, 
priemones ir stiprinti bendradarbiavimą 
su trečiosiomis šalimis dėl šių priemonių; 
stiprinti Sąjungos pasienio kontrolę 
kovojant su saugomų gyvūnų ir augalų 
rūšių importu; stiprinti kovos su į mūsų 
teritorijas įvežamomis ir Europos 
ekosistemas trikdančiomis invazinėmis 
rūšimis priemones;

Or. fr

Pakeitimas 451
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investuoti į biologinės įvairovės 
apsaugą ir atkūrimą, laikantis minimalių 
išlaidų tikslų, dėl kurių susitarta DFP ir 
ES biologinės įvairovės strategijos 
finansavimo tikslų, kurie turėtų būti 
stebimi taikant griežtą, skaidrią ir išsamią 
metodiką;

Or. en

Pakeitimas 452
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrinti veiksmingą klimato ir 
biologinės įvairovės integravimą ir 
Sąjungos bei nacionalinių biudžetų 
atsparumo didinimą;

Or. en

Pakeitimas 453
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) siekti modernizuoti Energetikos 
chartijos sutartį, o jeigu tai nepavyktų, 
pasitraukti iš šios Sutarties;

Or. en
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Pakeitimas 454
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) suintensyvinti kovos su neteisėtu 
gamtos išteklių naudojimu, su tuo 
susijusia korupcija ir pinigų plovimu, 
neteisėtu atliekų tvarkymu ir neteisėtu 
eksportu, priemones ir stiprinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
dėl šių priemonių;

Or. en

Pakeitimas 455
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) imtis visų veiksmų, reikalingų 
socialiai teisingai ir įtraukiai pertvarkai 
užtikrinti, įgyvendinant Europos 
socialinių teisių ramstį ir veiksmingai 
sprendžiant bei mažinant socialinę 
nelygybę, taip pat nelygybę klimato ir 
aplinkos srityse;

Or. en

Pakeitimas 456
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță



PE689.633v02-00 220/291 AM\1226728LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius ir 
toliau plėtoti aplinkos ir ekosistemų 
apskaitą;

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis ir 
technologijomis, sustiprinti aplinkos srities 
žinių bazę ir padidinti jos naudojimo 
mastą, be kita ko, vykdant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas; gerinti 
žaliuosius įgūdžius ir toliau plėtoti aplinkos 
ir ekosistemų apskaitą, taip pat skatinti 
nuolatinį mokslo žinių tobulinimą 
remiantis rodikliais, palyginamais ir 
regioniniu lygmeniu, kad būtų galima 
turėti pakankamai informacijos 
sprendimų priėmimo procese;

Or. en

Pakeitimas 457
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius ir 
toliau plėtoti aplinkos ir ekosistemų 
apskaitą;

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai Sąjungos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis būtų 
grindžiami geriausiomis turimomis 
mokslinėmis žiniomis, sustiprinti aplinkos 
srities žinių bazę ir padidinti jos naudojimo 
mastą, be kita ko, vykdant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas; remti 
perkvalifikavimą ir gerinti žaliuosius 
įgūdžius bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais ir toliau plėtoti aplinkos ir 
ekosistemų apskaitą;

Or. en
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Pakeitimas 458
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius ir 
toliau plėtoti aplinkos ir ekosistemų 
apskaitą;

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas;

Or. nl

Pakeitimas 459
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius ir 
toliau plėtoti aplinkos ir ekosistemų 
apskaitą;

(f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, laikantis 
inovacijų principo, sustiprinti aplinkos 
srities žinių bazę ir padidinti jos naudojimo 
mastą, be kita ko, vykdant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas; gerinti 
žaliuosius įgūdžius ir toliau plėtoti aplinkos 
ir ekosistemų apskaitą;

Or. es

Pakeitimas 460
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius ir 
toliau plėtoti aplinkos ir ekosistemų 
apskaitą;

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius, 
palaikyti ryšį su pilietine visuomene ir 
toliau plėtoti aplinkos ir ekosistemų 
apskaitą;

Or. en

Pakeitimas 461
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius ir 
toliau plėtoti aplinkos ir ekosistemų 
apskaitą;

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, taip pat 
labiau pasinaudoti čiabuvių ir vietos 
žmonių sukauptomis žiniomis ir padidinti 
finansavimą EEE;

Or. en

Pakeitimas 462
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) pertvarkyti valstybės pagalbos 
taisykles, kad būtų galima perkelti 
precedento neturinčias investicijas į 
pereinamojo laikotarpio priemones, 
viešąsias paslaugas ir socialinę apsaugą, 
panaikinant fiskalinį susitarimą ir 
pakeičiant Stabilumo ir augimo paktą 
Užimtumo ir tvarumo paktu;

Or. pt

Pakeitimas 463
Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kaupti žinių bazę apie 
reikalavimus, susijusius su plataus masto 
ir sparčiais sisteminiais pokyčiais, 
įskaitant tai, kaip nustatyti, išmatuoti ir 
įvertinti, inter alia, grįžtamojo ryšio ciklų, 
kritinių taškų, politikos nenuoseklumo ir 
susaistymo poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 464
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tobulinti žinias ir šalinti jų 
spragas, taip pat apie atitinkamus 
rodiklius dėl planetos išgalių ribų ir 
Sąjungos vartojimo pėdsakus, įskaitant 
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ES sukeliamą miškų naikinimą ir miškų 
alinimą trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 465
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nustatyti ir kiekybiškai įvertinti 
poveikį aplinkai už Sąjungos politinių 
sienų, siekiant užtikrinti tinkamą 
Sąjungos aplinkosauginio pėdsako 
vertinimą ir dalytis atsakomybe už 
pasaulinės biologinės įvairovės 
išsaugojimą;

Or. en

Pakeitimas 466
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) užtikrinti visapusišką vietos bei 
regionų valdžios institucijų dalyvavimą ir 
bendradarbiavimą visais aplinkos 
politikos formavimo klausimais, taikant 
bendradarbiavimu grindžiamą ir 
daugiapakopį požiūrį;

Or. en



AM\1226728LT.docx 225/291 PE689.633v02-00

LT

Pakeitimas 467
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) užtikrinti visapusišką pirminių 
gamintojų, įmonių ir vietos bei regionų 
valdžios institucijų dalyvavimą ir 
bendradarbiavimą visais aplinkos 
politikos formavimo klausimais, taikant 
bendradarbiavimu grindžiamą ir 
daugiapakopio valdymo požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 468
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) užtikrinti visapusišką pirminių 
gamintojų, įmonių ir vietos bei regionų 
valdžios institucijų dalyvavimą ir 
bendradarbiavimą visais aplinkos 
politikos formavimo klausimais, taikant 
bendradarbiavimu grindžiamą ir 
daugiapakopio valdymo požiūrį;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas iš Regionų komiteto nuomonės dėl 8-osios AVP.

Pakeitimas 469
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) griežtai taikyti atsargumo principą 
tais atvejais, kai, nepaisant visų pastangų, 
turimos mokslinės žinios yra neišsamios 
arba nepakankamos;

Or. cs

Pakeitimas 470
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) sukurti bendrą dirvožemio 
apsaugos ir tausojančio naudojimo ES 
lygmeniu teisinę sistemą;

Or. en

Pakeitimas 471
Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) užpildyti spragas ir optimizuoti 
atitinkamų rodiklių rinkinius, pvz., 
susijusius su planetos galimybių ribomis, 
aplinkosauginiu pėdsaku, valdymu, tvariu 
finansavimu, taip pat gamybos ir 
vartojimo sistemomis;

Or. fr
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Pakeitimas 472
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) remti programą „Life +“, įskaitant 
specialų finansavimą biologinei įvairovei 
ir tinklo „Natura 2000“ valdymui, 
užtikrinant teisingą finansavimo 
paskirstymą valstybėms narėms; taip pat 
labai svarbu sudaryti palankesnes sąlygas 
miškų ekologinės ir augalų sveikatos 
vertinimui ir jų atkūrimui, įskaitant miško 
atkūrimą vietinėmis rūšimis, visų pirma 
šalyse, kurios patyrė didžiausią žalą dėl 
gaisrų;

Or. pt

Pakeitimas 473
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) Sąjungai prisiimti didesnę 
atsakomybę už tinklo „Natura 2000“ 
vertybių palaikymą, visų pirma 
finansavimo srityje;

Or. pt

Pakeitimas 474
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) užtikrinti BŽŪP paramą 
ekologinei vietinei gamybai 
smulkiuosiuose ūkiuose, susijusiuose su 
maisto kokybe ir sambūviu su natūralia 
aplinka, vengiant kenksmingų pesticidų ir 
cheminių trąšų; teikti pagalbą rengiant 
politiką, kuria siekiama kuo labiau 
sumažinti herbicidų poveikį, ypač 
apdulkintojams, ir įtvirtinti bei skatinti 
išsaugoti ir integruoti žemės ūkio 
gamybos metodus;

Or. pt

Pakeitimas 475
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fe) atsižvelgti į galimą mokslo ir 
technologinės pažangos biotechnologijų 
srityje naudą, o valstybės narės ir ES 
turėtų stengtis užtikrinti pagrįstą 
atsargumo principo taikymą, visų pirma 
žemės ūkyje, kur didėja spaudimas 
naudoti genetiškai modifikuotus 
organizmus;

Or. pt

Pakeitimas 476
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ff) panaikinti sprendimus dėl 
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genetiškai modifikuotų veislių auginimo 
ir atmesti visus mėginimus parduoti ir 
patentuoti sėklas arba iš esmės 
biologinius procesus, aiškiai pakenkiant 
biologinei įvairovei ir augalų genetiniam 
paveldui;

Or. pt

Pakeitimas 477
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fg) skatinti tradicinių ir vietinių rūšių 
auginimą ir biologinę įvairovę siekiant 
kovoti su klimato kaita ir dirvožemio 
pokyčiais, palaikyti dirvožemio maistinių 
medžiagų kiekį, išmaitinti žmones ir 
suteikti jiems subalansuotą mitybą, kartu 
padedant sušvelninti klimato kaitą;

Or. pt

Pakeitimas 478
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fh) užkirsti kelią dirvožemio 
sandarinimui, taršai ir erozijai, kad būtų 
užtikrintas jo derlingumas, padedama 
skatinti biologinę įvairovę ir sušvelninti 
klimato kaitą;

Or. pt
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Pakeitimas 479
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fi) padėti sumažinti žalingą triukšmo 
poveikį žmonių sveikatai ir biologinei 
įvairovei persvarstant Aplinkos triukšmo 
direktyvą;

Or. pt

Pakeitimas 480
João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fj) skatinti tvarią miškininkystę 
valstybėse narėse, teikiant pirmenybę 
anksčiau augusių miškų apsaugai, 
laukinės gamtos išsaugojimui ir sparčiam 
jų atkūrimui po stichinių nelaimių;

Or. pt

Pakeitimas 481
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fk) užtikrinti gamybą, pagrįstą 
mažinimo, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir taisymo principais, 
panaikinti nusidėvėjimą kaip verslo 
strategiją, kuri lemia sąmoningai trumpą 
produkto tarnavimo laiką ir poreikį jį 
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pakeisti, taip pat pritaikyti vartojimą prie 
mūsų planetos išgalių ribų;

Or. pt

Pakeitimas 482
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fl) užtikrinti teisę į IT taisymą ir 
nuolatines atsargines paslaugas siekiant 
tvaraus vartojimo;

Or. pt

Pakeitimas 483
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fm) užtikrinti pagrindines viešąsias 
paslaugas skatinant nemokamą viešąjį 
transportą, galimybę naudotis geriamuoju 
vandeniu ir viešąjį jo valdymą, taip 
skatinant visų valstybių narių piliečių 
teisę tuo pasinaudoti;

Or. pt

Pakeitimas 484
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f n punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fn) remti Europos institucijų ir 
valstybių narių veiksmus siekiant 
užtikrinti visuotinę teisę naudotis 
vandeniu ir sanitarinėmis priemonėmis, 
taikant kainodarą, grindžiamą 
paslaugomis visiems, o ne pelnu ar 
kapitalo grąža;

Or. pt

Pakeitimas 485
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f o punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fo) stiprinti ir koordinuoti pastangas, 
kad būtų skatinamas bandymų su 
gyvūnais alternatyvų kūrimas ir 
patvirtinimas, siekiant padėti siekti 2 
straipsnio d punkte numatytą prioritetinį 
tikslą;

Or. pt

Pakeitimas 486
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką; didinti pajėgumus 
automatizuotai realiuoju laiku rinkti 
standartizuotus rodiklius Sąjungos 
lygmeniu, prisidedant prie patikimos ir 
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naujausios duomenų bazės kūrimo;

Or. pt

Pakeitimas 487
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų bei dirbtinio intelekto 
potencialą aplinkos politikos reikmėms, 
kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką ir užtikrinant 
skaidrumą bei viešą prieigą prie šių 
duomenų;

Or. fr

Pakeitimas 488
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms ir užtikrinti, kad būtų visiškai 
atsižvelgta į skaitmeninimo aplinkosauginį 
pėdsaką, ypač daug dėmesio skiriant 
energijos naudojimui, daiktų internetui ir 
duomenų centrams;

Or. en

Pakeitimas 489
Rob Rooken



PE689.633v02-00 234/291 AM\1226728LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką, taip pat 
pripažįstant, kad žmonės yra socialinės 
būtybės, kurioms būtini pakankami 
socialiniai ryšiai;

Or. nl

Pakeitimas 490
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką ir užtikrinant 
skaidrumą bei viešą prieigą prie šių 
duomenų, kai tinkama ir būtina;

Or. en

Pakeitimas 491
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu didinant pastangas 
siekiant sumažinti jų aplinkosauginį 
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pėdsaką ir užtikrinant skaidrumą bei viešą 
prieigą prie šių duomenų;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos G. O’Sullivan pakeitimo papildymas.

Pakeitimas 492
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką ir užtikrinant viešą 
prieigą prie šių duomenų bei jų 
skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 493
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą, taip pat teikiant 
tikrojo laiko duomenis ir informaciją apie 
ekosistemų būklę politikos reikmėms, 
kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

Or. en



PE689.633v02-00 236/291 AM\1226728LT.docx

LT

Pakeitimas 494
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) išnaudoti visą socialinių inovacijų 
potencialą, nes vien technologinių 
naujovių nepakaks, kad ne vėliau kaip iki 
2050 m. būtų pasiektas anglies dioksido 
poveikio neutralumas ir sustabdytas 
dabartinis biologinės įvairovės nykimas. 
Todėl politika turėtų būti remiamos ir 
skatinamos vietos lygmens socialinės 
inovacijos, kurios suteiktų galimybę vietos 
bendruomenėms ir MVĮ sušvelninti 
klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos bei 
išsaugoti, atkurti ir sustiprinti biologinę 
įvairovę;

Or. en

Pakeitimas 495
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) visapusiškai integruoti 
prisitaikymą prie klimato kaitos į visus 
sektorius ir politikos kryptis;

Or. en

Pakeitimas 496
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) siekti panaikinti pavojingas didelės 
rizikos chemines medžiagas, įskaitant 
endokrininę sistemą ardančias chemines 
medžiagas ir pesticidus, įvertinti jų 
poveikį tvarumui, aplinkai, sveikatai, 
biologinei įvairovei ir klimatui, skatinti 
didesnį saugių alternatyvų naudojimą, 
įperkamumą ir prieigą prie jų, vykdant 
tvarią ir teisingą pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 497
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) pripažinti teisę į sveiką aplinką 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje ir propaguoti panašią teisę 
tarptautiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 498
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) visapusiškai pripažinti žmonių 
sveikatos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
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sąsajas integruojant „vienos sveikatos“ 
principą į politikos formavimą;

Or. en

Pakeitimas 499
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus, 
pripažįstant, kad gamtos procesais pagrįsti 
sprendimai apima platų sausumos ir jūros 
ekosistemų spektrą, ir pateikiant 
privalomas gaires, kuriomis užtikrinama, 
kad gamtos procesais pagrįstų sprendimų 
naudojimas nepakenktų sparčiam 
iškastinio kuro atsisakymui, visada būtų 
įgyvendinami visapusiškai įsitraukiant 
čiabuvius ir vietos bendruomenes bei jų 
sutikimu, kai tokie sprendimai daro joms 
įtaką, ir visada teikiant naudos biologinei 
įvairovei:

Or. en

Pakeitimas 500
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

h) visapusiškai išnaudoti biologinę 
įvairovę apimančius gamtos procesais 
pagrįstus sprendimus, siekiant kuo labiau 
padidinti ekosistemos jungiamumą, 
atkūrimą, naudą, remiantis biologinės 
įvairovės išsaugojimo, klimato kaitos 
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švelninimo ir prisitaikymo bei socialinių 
inovacijų sąveikomis;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima moksliškai naudoti gamtos procesais pagrįstus sprendimus, Europos 
Komisija apsvarstys galimybę pateikti gaires, apibrėžtis ir griežtus įgyvendinimo bei 
optimizavimo principus, kad gamtos procesais pagrįsti sprendimai būtų aiškiai apibrėžti kaip 
apimantys biologinę įvairovę.

Pakeitimas 501
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

h) visapusiškai išnaudoti ekosistemų 
procesais pagrįstą požiūrį, apibrėžtą 
Jungtinių Tautų biologinės įvairovės 
konvencijoje1a, ir socialines inovacijas;

__________________
1a 5-osios Biologinės įvairovės 
konvencijos šalių konferencijos (COP 5) 
priimti sprendimai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 60 pakeitimas. Sąvoka „gamtos procesais 
pagrįstas“ yra pernelyg plati ir dviprasmiška, ir, pvz., nėra aišku, ar ji apima kompensavimo 
priemones. Ji nėra tinkamai apibrėžta nei ES, nei tarptautiniu lygmeniu. Terminas 
„ekosistemų procesais pagrįstas požiūris,“ kaip apibrėžta JT Biologinės įvairovės 
konvencijoje, yra tinkamesnis, nes juo siūloma visapusiškesnė integruoto žemės, vandens ir 
gyvųjų išteklių valdymo strategija, kuria skatinamas išsaugojimas ir tausus bei teisingas 
naudojimas.

Pakeitimas 502
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

h) visapusiškai išnaudoti ekosistemų 
procesais pagrįstus sprendimus, socialines 
inovacijas ir bendruomenės inicijuotus 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 503
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus, žaliąją 
infrastruktūrą ir socialines inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 504
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

h) visapusiškai išnaudoti 
ekosistemomis pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

Or. fr

Pakeitimas 505
Michal Wiezik



AM\1226728LT.docx 241/291 PE689.633v02-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

h) visapusiškai išnaudoti ekosistemų 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 506
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha. užtikrinti išskirtinę priežiūrą 
vietovėms, kurios susiduria su gamtinėmis 
kliūtimis, gyventojų mažėjimu ar yra 
atokiausiuose regionuose;

Or. es

Pakeitimas 507
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) nustatyti „gamtos procesais 
pagrįstų sprendimų“ apibrėžtį ES 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 508
Silvia Modig
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) veiksmingai taikyti aukštus 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus standartus pagal 
Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais (Orhuso 
konvenciją)35;

i) veiksmingai taikyti aukštus 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus standartus visiškai 
ir visapusiškai laikantis Konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
(Orhuso konvenciją)35 tiek valstybių narių, 
tiek Sąjungos lygmeniu;

__________________ __________________
35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf.

35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf.

Or. en

Pakeitimas 509
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) veiksmingai taikyti aukštus 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus standartus pagal 
Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais (Orhuso 
konvenciją)35;

i) veiksmingai ir subalansuotai 
taikyti skaidrumo, visuomenės dalyvavimo 
ir teisės kreiptis į teismus standartus pagal 
Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais (Orhuso 
konvenciją)35;

__________________ __________________
35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf.

35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf.

Or. de
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Pakeitimas 510
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) veiksmingai taikyti aukštus 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus standartus pagal 
Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais (Orhuso 
konvenciją)35;

i) veiksmingai taikyti aukštus 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus standartus pagal 
Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus;

__________________
35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf

Or. pl

Pakeitimas 511
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys ir įrodymai 
būtų viešai ir lengvai prieinami, nedarant 
poveikio su konkrečia sritimi susijusių 
teisės aktų nuostatų dėl konfidencialumo 
taikymui;

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys ir įrodymai 
būtų viešai prieinami, stiprinti 
administravimo institucijų 
bendradarbiavimą ir sudaryti sąlygas 
piliečiams lengvai gauti informaciją, taip 
pat nustatyti atitinkamą kompetenciją ir 
atsakomybę visais valdymo lygmenimis, 
nedarant poveikio su konkrečia sritimi 
susijusių teisės aktų nuostatų dėl 
konfidencialumo taikymui, siekiant 
pasidalyti atsakomybę už 8-ąją AVP;

Or. en
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Pakeitimas 512
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys ir įrodymai 
būtų viešai ir lengvai prieinami, nedarant 
poveikio su konkrečia sritimi susijusių 
teisės aktų nuostatų dėl konfidencialumo 
taikymui;

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys ir įrodymai 
būtų viešai, lengvai prieinami plačiajai 
visuomenei pakankamai suprantama 
forma, taip prisidedant prie tolesnio 
informuotumo apie 2 straipsnyje išdėstytų 
prioritetinių teminių tikslų turinį ir 
būtinybę juos pasiekti, niekaip nedarant 
poveikio su konkrečia sritimi susijusių 
teisės aktų nuostatų dėl konfidencialumo 
taikymui;

Or. cs

Pakeitimas 513
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys ir įrodymai 
būtų viešai ir lengvai prieinami, nedarant 
poveikio su konkrečia sritimi susijusių 
teisės aktų nuostatų dėl konfidencialumo 
taikymui;

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys ir įrodymai 
būtų viešai ir lengvai bei patikimai 
prieinami, nedarant poveikio su konkrečia 
sritimi susijusių teisės aktų nuostatų dėl 
konfidencialumo taikymui, kaip nurodyta 
dabartinio sprendimo 4 straipsnyje;

Or. pl

Pakeitimas 514
Silvia Modig



AM\1226728LT.docx 245/291 PE689.633v02-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) remti 2 straipsnyje nustatytų 
prioritetinių tikslų įgyvendinimą pasaulio 
mastu, užtikrinant vidaus ir išorės politikos 
darną ir veiksmų koordinavimą, visų 
pirma:

k) remti 2 straipsnyje nustatytų 
prioritetinių tikslų įgyvendinimą pasaulio 
mastu, užtikrinant visapusišką vidaus ir 
išorės politikos darną ir veiksmų 
koordinavimą, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 515
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) remti 2 straipsnyje nustatytų 
prioritetinių tikslų įgyvendinimą pasaulio 
mastu, užtikrinant vidaus ir išorės politikos 
darną ir veiksmų koordinavimą, visų 
pirma:

k) remti 2 straipsnyje nustatytų 
prioritetinių tikslų nustatymą pasaulio 
mastu, užtikrinant vidaus ir išorės politikos 
darną ir veiksmų koordinavimą, visų 
pirma:

Or. cs

Pakeitimas 516
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų tokio pat plataus užmojo kaip ir 
Sąjungos taisyklės, ir užtikrinti, kad visi 
Sąjungos rinkai pateikiami produktai 
visiškai atitiktų reikiamus Sąjungos 

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis aplinkosaugos veiksmų srityje, 
jas skatinti priimti ir įgyvendinti šių sričių 
taisykles, kurios būtų tokio pat plataus 
užmojo kaip ir Sąjungos taisyklės, ir 
užtikrinti, kad visi Sąjungos rinkai 
pateikiami produktai visiškai atitiktų 
reikiamus Sąjungos reikalavimus, laikantis 
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reikalavimus, laikantis Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų;

Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų;

Or. nl

Pakeitimas 517
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų tokio pat plataus užmojo kaip ir 
Sąjungos taisyklės, ir užtikrinti, kad visi 
Sąjungos rinkai pateikiami produktai 
visiškai atitiktų reikiamus Sąjungos 
reikalavimus, laikantis Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų;

– bendradarbiauti su trečiosiomis 
šalimis klimato ir aplinkosaugos veiksmų 
srityje, jas skatinti ir padėti joms priimti ir 
įgyvendinti šių sričių taisykles, kurios būtų 
tokio pat plataus užmojo kaip ir Sąjungos 
taisyklės, ir užtikrinti, kad visi Sąjungos 
rinkai pateikiami produktai visiškai atitiktų 
reikiamus Sąjungos reikalavimus, laikantis 
Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, visų 
pirma susijusių su kova su miškų 
naikinimu;

Or. en

Pakeitimas 518
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų tokio pat plataus užmojo kaip ir 
Sąjungos taisyklės, ir užtikrinti, kad visi 
Sąjungos rinkai pateikiami produktai 
visiškai atitiktų reikiamus Sąjungos 
reikalavimus, laikantis Sąjungos 

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų tokio pat plataus užmojo kaip ir 
Sąjungos taisyklės, ir užtikrinti, kad visi 
Sąjungos rinkai pateikiami arba iš 
Sąjungos eksportuojami produktai visiškai 
atitiktų reikiamus Sąjungos reikalavimus, 
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tarptautinių įsipareigojimų; laikantis Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų;

Or. fr

Pakeitimas 519
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų tokio pat plataus užmojo kaip ir 
Sąjungos taisyklės, ir užtikrinti, kad visi 
Sąjungos rinkai pateikiami produktai 
visiškai atitiktų reikiamus Sąjungos 
reikalavimus, laikantis Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų;

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų bent tokio pat plataus užmojo 
kaip ir Sąjungos taisyklės, ir užtikrinti, kad 
visi Sąjungos rinkai pateikiami produktai 
visiškai atitiktų reikiamus Sąjungos 
reikalavimus, laikantis Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų;

Or. en

Pakeitimas 520
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų tokio pat plataus užmojo kaip ir 
Sąjungos taisyklės, ir užtikrinti, kad visi 
Sąjungos rinkai pateikiami produktai 
visiškai atitiktų reikiamus Sąjungos 
reikalavimus, laikantis Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų;

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų tokio pat plataus užmojo kaip ir 
Sąjungos taisyklės, ir užtikrinti, kad visi 
Sąjungos rinkai pateikiami produktai 
visiškai atitiktų reikiamus Sąjungos 
reikalavimus, laikantis Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų, ypač daug 
dėmesio skiriant miškų naikinimo ir 
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dirvožemio degradacijos ar vandens taršos 
sustabdymui;

Or. pl

Pagrindimas

Vandens apsauga turi didelę reikšmę siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir galimybę 
naudotis geriamuoju vandeniu žmonių poreikiams patenkinti.

Pakeitimas 521
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti tvarų įmonių valdymą;

Or. en

Pakeitimas 522
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiųjų šalių vyriausybėmis, įmonėmis ir 
pilietine visuomene bei tarptautinėmis 
organizacijomis, siekiant kurti partnerystes 
ir aljansus aplinkos apsaugos srityje, ir 
skatinti bendradarbiavimą aplinkos 
apsaugos srityje G 7 ir G 20 šalyse;

– stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiųjų šalių vyriausybėmis, įmonėmis bei 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
pilietine visuomene bei tarptautinėmis 
organizacijomis, siekiant kurti partnerystes 
ir aljansus aplinkos apsaugos srityje, ir 
skatinti bendradarbiavimą aplinkos 
apsaugos srityje G 7 ir G 20 šalyse;

Or. en
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Pakeitimas 523
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiųjų šalių vyriausybėmis, įmonėmis ir 
pilietine visuomene bei tarptautinėmis 
organizacijomis, siekiant kurti partnerystes 
ir aljansus aplinkos apsaugos srityje, ir 
skatinti bendradarbiavimą aplinkos 
apsaugos srityje G 7 ir G 20 šalyse;

– stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiųjų šalių vyriausybėmis ir pilietine 
visuomene bei tarptautinėmis 
organizacijomis, siekiant kurti partnerystes 
ir aljansus aplinkos apsaugos srityje, ir 
skatinti bendradarbiavimą aplinkos 
apsaugos srityje, visapusiškai gerbiant šių 
tautų suverenitetą;

Or. en

Pakeitimas 524
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiųjų šalių vyriausybėmis, įmonėmis ir 
pilietine visuomene bei tarptautinėmis 
organizacijomis, siekiant kurti partnerystes 
ir aljansus aplinkos apsaugos srityje, ir 
skatinti bendradarbiavimą aplinkos 
apsaugos srityje G 7 ir G 20 šalyse;

– stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiųjų šalių vyriausybėmis, įmonėmis ir 
pilietine visuomene bei tarptautinėmis 
organizacijomis, siekiant kurti partnerystes 
ir aljansus aplinkos apsaugos srityje, ir 
skatinti bendradarbiavimą aplinkos 
apsaugos srityje;

Or. pt

Pakeitimas 525
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 2 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- sustiprinti komunikaciją ir 
sinergiją tarp pagrindinių žaliuoju kursu 
numatytų iniciatyvų, tokių kaip žiedinės 
ekonomikos planas, MVĮ strategija ir 
tvarių cheminių produktų strategija;

Or. es

Pakeitimas 526
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti Sąjungos ir jos partnerių 
vykdomą Paryžiaus susitarimo, Biologinės 
įvairovės konvencijos ir kitų daugiašalių 
aplinkos apsaugos susitarimų 
įgyvendinimą, be kita ko, didinant pagal 
tuos susitarimus prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo skaidrumą ir atskaitomybę;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 527
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti Sąjungos ir jos partnerių 
vykdomą Paryžiaus susitarimo, Biologinės 
įvairovės konvencijos ir kitų daugiašalių 
aplinkos apsaugos susitarimų 
įgyvendinimą, be kita ko, didinant pagal 
tuos susitarimus prisiimtų įsipareigojimų 

– tarptautiniuose forumuose 
parodyti pirmavimą klimato ir aplinkos 
apsaugos srityse, stiprinti Sąjungos ir jos 
partnerių vykdomą Paryžiaus susitarimo, 
Biologinės įvairovės konvencijos ir kitų 
daugiašalių aplinkos apsaugos susitarimų 
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vykdymo skaidrumą ir atskaitomybę; įgyvendinimą, be kita ko, didinant pagal 
tuos susitarimus prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo skaidrumą ir atskaitomybę;

Or. en

Pakeitimas 528
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti Sąjungos ir jos partnerių 
vykdomą Paryžiaus susitarimo, Biologinės 
įvairovės konvencijos ir kitų daugiašalių 
aplinkos apsaugos susitarimų 
įgyvendinimą, be kita ko, didinant pagal 
tuos susitarimus prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo skaidrumą ir atskaitomybę;

– stiprinti Sąjungos ir jos partnerių 
vykdomą Paryžiaus susitarimo, Biologinės 
įvairovės konvencijos ir kitų daugiašalių 
aplinkos apsaugos susitarimų 
įgyvendinimą, be kita ko, didinant pagal 
tuos susitarimus prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo skaidrumą ir atskaitomybę, taip 
pat užtikrinti teisingą indėlį siekiant visų 
jų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 529
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti Sąjungos ir jos partnerių 
vykdomą Paryžiaus susitarimo, Biologinės 
įvairovės konvencijos ir kitų daugiašalių 
aplinkos apsaugos susitarimų 
įgyvendinimą, be kita ko, didinant pagal 
tuos susitarimus prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo skaidrumą ir atskaitomybę;

– stiprinti Sąjungos ir jos partnerių 
vykdomą Paryžiaus susitarimo, Biologinės 
įvairovės konvencijos, Konvencijos dėl 
kovos su dykumėjimu ir kitų daugiašalių 
aplinkos apsaugos susitarimų 
įgyvendinimą, be kita ko, didinant pagal 
tuos susitarimus prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo skaidrumą ir atskaitomybę;

Or. en
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Pakeitimas 530
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— stiprinti tarptautinį aplinkos 
valdymą, panaikinant likusias spragas, ir 
skatinti labiau gerbti pripažintus 
tarptautinius aplinkos apsaugos principus ir 
stiprinti jų taikymą;

— stiprinti tarptautinį aplinkos 
valdymą, panaikinant likusias spragas 
prekybos srityje, ir skatinti labiau gerbti 
pripažintus tarptautinius aplinkos apsaugos 
principus ir stiprinti jų taikymą;

Or. es

Pakeitimas 531
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti, kad trečiosioms šalims 
teikiama Sąjungos ir valstybių narių 
finansinė parama atitiktų JT darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 532
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti, kad trečiosioms šalims 
teikiama Sąjungos ir valstybių narių 
finansinė parama atitiktų JT darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslus.

– užtikrinti, kad trečiosioms šalims 
teikiama Sąjungos ir valstybių narių 
finansinė parama atitiktų JT darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslus, nekenktų jokiems DVT 
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ir padėtų geriau įgyvendinti 
aplinkosaugos ir klimato DVT.

Or. en

Pakeitimas 533
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti, kad trečiosioms šalims 
teikiama Sąjungos ir valstybių narių 
finansinė parama atitiktų JT darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslus.

– užtikrinti, kad trečiosioms šalims 
teikiama Sąjungos ir valstybių narių 
finansinė parama atitiktų Europos žaliojo 
kurso ir JT darbotvarkės iki 2030 m. 
tikslus.

Or. en

Pakeitimas 534
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti, kad trečiosioms šalims 
teikiama Sąjungos ir valstybių narių 
finansinė parama atitiktų JT darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslus.

– užtikrinti, kad trečiosioms šalims 
teikiama Sąjungos ir valstybių narių 
finansinė parama atitiktų JT darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslus, Paryžiaus susitarimą 
ir pasaulinę Biologinės įvairovės 
konvencijos sistemą po 2020 m..

Or. en

Pakeitimas 535
João Ferreira, Mick Wallace
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti esminį perėjimą nuo 
konkurencijos prie papildomumo 
tarptautinėje prekyboje, pripažįstant 
suverenią valstybių narių teisę formuoti 
savo prekybos politiką laikantis šio 
principo;

Or. pt

Pakeitimas 536
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti, kad Sąjunga savo 
priemonėmis ir veikla tiesiogiai ar 
netiesiogiai neprisidėtų prie aplinkos 
būklės blogėjimo ir nekeltų pavojaus 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų 
siekimui trečiosiose šalyse;

Or. cs

Pakeitimas 537
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti, kad gamtos alinimas ir 
poveikis aplinkai nebūtų perkeltas į kitą 
vietą ir kad būtų nustatyta pasaulinė 
atsakomybė už gamtos išsaugojimą.

Or. en
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Pakeitimas 538
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti piliečių gebėjimą veikti 
didinant jų informuotumą, užtikrinant 
visą gyvenimą trunkantį švietimą 
aplinkosaugos klausimais ir pilietinį 
dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 539
Jytte Guteland, Christel Schaldemose, Demetris Papadakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka)  stiprinti bendradarbiavimą su 
regioniniais partneriais ir dalyvavimą 
regioniniuose procesuose, be kita ko, 
Arkties regione, kad būtų veiksmingai 
sprendžiami bendri klimato ir 
aplinkosaugos uždaviniai ir užtikrinamas 
jų valdymas laikantis Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos prioritetų;

Or. en

Pakeitimas 540
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų 
tuo atveju, jei tarpiniame vertinime, 
nurodytame 4 straipsnio 1 dalyje, daroma 
išvada, kad Sąjungos ir valstybių narių 
pažanga siekiant 2 straipsnyje nustatytų 
prioritetinių tikslų yra nepakankama; 

Or. cs

Pakeitimas 541
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdama įgyvendinti 1 dalyje 
nustatytas reikiamas sąlygas, Komisija 
imasi šių veiksmų:
a) ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. 
savo interneto svetainėje sukuria ir vėliau 
atnaujina viešą duomenų bazę, kurioje 
pateikiami veiksmai, kurių ėmėsi Komisija 
ir valstybės narės, reaguodamos į 
Teisingumo Teismo sprendimus 
aplinkosaugos klausimais;
b) atlieka šio straipsnio 1 dalies aa punkte 
nustatytas peržiūras ir, jei remiantis tokia 
peržiūra nustatoma, kad Sąjungos 
priemonės ir politika neatitinka 2 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų 
prioritetinių tikslų, ji kuo greičiau imasi 
būtinų priemonių pagal Sutartis šiam 
neatitikimui ištaisyti;
c) atlieka šio straipsnio 1 dalies b punkto 
1aa įtraukoje nustatytas peržiūras ir, jei 
remiantis tokia peržiūra nustatoma, kad 
Sąjungos priemonės ir politika neatitinka 
2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų 
prioritetinių tikslų, ji kuo greičiau imasi 
būtinų priemonių pagal Sutartis šiam 
neatitikimui ištaisyti; tokia analizė 
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įtraukiama į visus prie tų priemonių ar 
pasiūlymų pridedamus poveikio 
vertinimus;
d) siekiant atlikti poveikio vertinimus 
kuriamos naujos priemonės, skirtos 
įvertinti naujų politikos krypčių, 
iniciatyvų ir teisės aktų poveikį aplinkai 
tais atvejais, kai esamos priemonės yra 
nepakankamos, įskaitant poveikį 
biologinės įvairovės nykimu ir taršai, 
kurios papildo vienintelę šiuo metu 
naudojamą poveikio aplinkai vertinimo 
priemonę, taikomą vertinant išteklių 
naudojimo efektyvumą;
e) atsižvelgia į neveikimo sąnaudas 
vertinant esamą politiką ir atliekant naujų 
iniciatyvų poveikio vertinimus, užtikrina, 
kad būtų tinkamai atsižvelgta į aplinkos ir 
sveikatos srities išlaidas; tais atvejais, kai 
nėra tinkamų tyrimų, Komisija, remiama 
atitinkamų Sąjungos agentūrų, atlieka 
papildomus mokslinius tyrimus, kad būtų 
galima susidaryti patikimesnį vaizdą apie 
aplinkos grįžtamojo ryšio ciklus ir būsimą 
riziką;
f) iki 2022 m. birželio 31 d. pateikia 
ataskaitą, kurioje nurodomos įvairių 
Sąjungos lygmeniu naudojamų rodiklių 
rinkinių, stebėsenos sistemų ir procesų, 
pagal kurias vertinama socialinė, 
ekonominė ir aplinkosauginė pažanga, 
sąsajos ir pabrėžiama, kaip jas būtų 
galima racionalizuoti ir geriau suvokti, 
naudojant pagrindinius rodiklius; tuo 
remdamasi Komisija, pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu ir Taryba, iki 
2023 m. birželio 31 d. parengia išsamią 
„ne tik BVP rodiklių“ suvestinę, kad būtų 
galima orientuoti ir pagrįsti būsimą 
politikos formavimą;
g) sistemingai teikti išsamią grįžtamąją 
informaciją apie tai, kiek per 
konsultacijas su suinteresuotosiomis 
šalimis gauti atsakymai turėjo įtakos 
naujoms Sąjungos strategijoms, politikai 
bei teisei ir todėl buvo į jas įtraukti;
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h) paskelbia poveikio vertinimus vos tik 
juos užbaigus;
i) ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. 
savo interneto svetainėje sukuria viešą 
suvestinę, kurioje nuolat apžvelgiami visi 
pagal Europos žaliąjį kursą nustatyti 
tikslai bei pateikiama Sąjungos ir, kai 
taikytina, nacionalinių tikslų apžvalga; 
Komisija taip pat prideda nuorodas į 4 
straipsnyje nustatytas stebėsenos sistemos 
ataskaitas prie ataskaitų srities ir aktyviai 
informuoja piliečius apie ataskaitų 
suvestinę;
j) prireikus iki 2022 m. birželio 31 d. ir po 
viešų konsultacijų pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
gamtos procesais pagrįstų sprendimų, 
kuriame, inter alia, pateikia gamtos 
procesais pagrįstų sprendimų apibrėžtį;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu keičiamas ir atnaujinamas pranešimo projekto 65 pakeitimas, įskaitant b, c ir f 
punktų pakeitimus. j punktas yra naujas elementas. b punkte pateikta kryžminė nuoroda į 359 
pakeitimą, o c punkte pateikta nuoroda į 369 pakeitimą.

Pakeitimas 542
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdama įgyvendinti 1 dalyje 
nustatytas reikiamas sąlygas, Komisija 
imasi šių veiksmų:
a) atlieka 1 dalyje nustatytas peržiūras ir 
vertinimus ir prireikus siūlo taisomąsias 
priemones;
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b) prireikus ir siekdama atlikti išsamius 
poveikio vertinimus, parengia tinkamas 
priemones naujų politikos krypčių, 
iniciatyvų ir teisės aktų poveikiui aplinkai 
įvertinti, jei esamų priemonių nepakanka;
c) dar labiau supaprastina įvairias 
Sąjungos lygmeniu taikomas stebėsenos 
sistemas siekiant įvertinti socialinę, 
ekonominę ir aplinkos pažangą;
d) atlieka išsamų visų pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
pagal AVP poveikio vertinimą;
e) savo svetainėje pateikia naujausią 
Europos žaliojo kurso tikslų ir pažangos 
juos įgyvendinant apžvalgą;

Or. en

Pakeitimas 543
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant įvykdyti 3 straipsnio 1 
dalies e punkte nustatytą būtiną sąlygą, 
Sąjunga ir valstybės narės ne vėliau kaip 
2025 m. laipsniškai panaikina visas 
tiesiogines ir netiesiogines aplinkai 
kenksmingas subsidijas, įskaitant 
subsidijas iškastiniam kurui, išskyrus 
atvejus, kai jos yra reikalingos siekiant 
įgyvendinti teisingą pertvarką kaip 
laikinosios ir pereinamojo laikotarpio 
technologijos. Įtraukiamos subsidijos 
mokesčių lengvatų forma. kai tai susiję su 
aplinkai kenksmingomis subsidijomis, 
išskyrus subsidijas iškastiniam kurui, iki 
2022 m. birželio 30 d. Komisija parengia 
visų vertinimą, kuriame apžvelgiama 
dabartinė padėtis Sąjungos, nacionaliniu, 
subnacionaliniu ir vietos lygmenimis, 
nustatomi visiško ir greito laipsniško 
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subsidijų panaikinimo ir išlaidų, 
nepanaudotų aplinkai kenksmingoms 
subsidijoms, perskirstymo būdai, siekiant 
skatinti aplinkos apsaugą. Tas vertinimas 
grindžiamas, inter alia, esama sistema, 
nustatyta 2011 m. liepos 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 691/2011.

Or. en

Pakeitimas 544
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Atsižvelgdama į 3 straipsnio 1 
dalies e punktą, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, atlieka išsamų poveikio 
vertinimą, kad įvertintų visus 
ekonominius, socialinius ir aplinkos 
padarinius bei poreikį taikyti alternatyvas 
ir jų prieinamumą siekiant nustatyti 
galimus laipsniško šių subsidijų 
panaikinimo būdus.

Or. en

Pakeitimas 545
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 

2. Įgyvendindamos 8-ąją AVP, visų 
lygmenų valdžios institucijos 
bendradarbiauja su įmonėmis ir 
socialiniais partneriais, pilietine 
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subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse.

visuomene, piliečiais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Norint 
įgyvendinti 8-osios AVP prioritetinius 
tikslus, reikės skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse.

Or. fr

Pakeitimas 546
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse.

2. Įgyvendindamos 8-ąją AVP, visų 
lygmenų valdžios institucijos 
bendradarbiauja su įmonėmis, visų pirma 
MVĮ, ir socialiniais partneriais, pilietine 
visuomene, piliečiais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Norint 
pasiekti 8-osios AVP prioritetinius tikslus, 
reikės skatinti nacionalinių, regioninių ir 
vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 67 pakeitimas. Formuluotė yra tokia pati, tik 
pridedami žodžiai „visų pirma MVĮ“.

Pakeitimas 547
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse.

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės plačios 
paramos. Komisija ir valstybės narės turi 
didinti informuotumą ir įtraukti piliečius, 
socialinius partnerius ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus, skatinti, be 
kita ko, nacionalinių, regioninių ir vietos 
valdžios institucijų dialogą ir 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 548
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse.

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse 
bei atokiausiuose regionuose.

Or. pt

Pakeitimas 549
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse.

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant bendruomenes, 
socialinius partnerius ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus, taip pat 
skatinti nacionalinių, regioninių ir vietos 
valdžios institucijų bendradarbiavimą 
rengiant ir įgyvendinant su 8-ąja AVP 
susijusias strategijas, politiką ar teisės 
aktus miesto ir kaimo vietovėse.

Or. en

Pagrindimas

Aptariamas ne atskirų piliečių, o bendruomenių įtraukimas.

Pakeitimas 550
Jytte Guteland, Christel Schaldemose, Demetris Papadakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Daugelį iš 8-ojoje AVP nustatytų 
prioritetinių tikslų galima visiškai pasiekti 
tik laikantis pasaulinio masto požiūrio ir 
bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis 
ir užjūrio šalimis ir teritorijomis. Todėl 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
dalyvauti atitinkamuose tarptautiniuose ir 
regioniniuose procesuose, o jų veiksmai 
turėtų būti ryžtingi, sutelkti, vieningi ir 
nuoseklūs. Ypač daug dėmesio turėtų būti 
skiriama pažeidžiamam Arkties regionui, 
kuriame reikalingas sustiprintas 
bendradarbiavimas ir aktyvesnis Sąjungos 
dalyvavimas, kad būtų galima išspręsti 
naujas ir bendras aplinkosaugos 
problemas, kurias dar labiau sustiprina 
klimato kaita. Sąjunga ir jos valstybės 
narės turėtų toliau skatinti veiksmingą, 
taisyklėmis pagrįstą pasaulinės aplinkos 
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politikos sistemą.

Or. en

Pakeitimas 551
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atitinkamos Sąjungos institucijos 
ir valstybės narės atsako už tai, kad būtų 
imtasi tinkamų veiksmų siekiant 
įgyvendinti 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatytus prioritetinius tikslus. Veiksmų 
imamasi deramai atsižvelgiant į 
įgaliojimų suteikimo, subsidiarumo ir 
proporcingumo principus pagal Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 552
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atitinkamos Sąjungos institucijos 
ir valstybės narės atsako už tai, kad būtų 
imtasi tinkamų veiksmų siekiant 
įgyvendinti 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatytus prioritetinius tikslus. Veiksmų 
imamasi deramai atsižvelgiant į 
įgaliojimų suteikimo, subsidiarumo ir 
proporcingumo principus pagal Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 553
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsižvelgiant į 1 dalies a punkte 
nustatytus reikalavimus, aplinkos 
nuostatų įgyvendinimo peržiūros ataskaita 
turi būti suderinta su Europos semestro 
ciklu, ji turi būti atliekama ir pateikiama 
kiekvienais metais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sukurti griežtesnę ir sudėtingesnę aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitos teikimo sistemą, kad ji taptų priemone, kuria siekiama stebėti pažangą 
įgyvendinant tikslus, kaip antai siūlomas mechanizmas. Tuo tikslu atliekant aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūrą turėtų būti laikomasi griežtesnių tarpinių tikslų, panašių į semestro 
logiką. Be to, ji turėtų būti atliekama kasmet.

Pakeitimas 554
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos sistema Stebėsenos mechanizmas

Or. de

Pagrindimas

Vokiečių kalbos žodis „Überwachungsrahmen“ yra sąvokos anglų kalba „monitoring 
mechanism“ vertimas; pastaroji tiksliau apibūdina, apie ką kalbama: tai yra mechanizmas, 
kuriuo, remiantis rodikliais, nustatoma, kokią pažangą Europos Sąjunga dar turi padaryti, 
kad pasiektų 2030 m. žaliojo kurso tikslus.
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Pakeitimas 555
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, kasmet vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių pasiektų sisteminių pokyčių, 
padarytos pažangos siekiant 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų, atsižvelgdama 
į 3 straipsnyje nustatytas reikiamas sąlygas. 
Komisija užtikrina, kad ši informacija 
būtų viešai ir lengvai prieinama, taip pat 
būtų atliekama veiksminga pasiektos 
pažangos stebėsena.

Or. en

Pakeitimas 556
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai ir ne 
rečiau nei kas dvejus metus vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

Or. cs
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Pakeitimas 557
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, kasmet stebi, vertina 
ir teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytus 
politikos veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 558
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai stebi, 
vertina ir teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir 
valstybių narių padarytos pažangos siekiant 
2 straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 559
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai stebi, 
vertina ir teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir 
valstybių narių padarytos pažangos siekiant 
2 straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 560
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, Pascal 
Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, kasmet vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 561
João Ferreira, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
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teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytus 
reikiamus veiksmus.

Or. pt

Pakeitimas 562
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, kasmet vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 563
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, vertina ir teikia 
ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių narių 
padarytos pažangos siekiant 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų, atsižvelgdama 
į 3 straipsnyje nustatytas reikiamas sąlygas.

Or. fr
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Pakeitimas 564
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki 2024 m. kovo 31 d. Komisija, 
remdamasi 4 straipsnio 1 dalyje nurodytu 
vertinimu ir viešų konsultacijų rezultatais, 
taip pat atsižvelgdama į 3 straipsnyje 
nurodytas būtinas sąlygas, atlieka 
pažangos, padarytos siekiant sisteminių 
pokyčių, 2 straipsnyje nustatytų teminių 
prioritetinių tikslų, įskaitant Europos 
žaliojo kurso tikslus, laikotarpio vidurio 
vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
Remdamasi vidurio laikotarpio vertinimu, 
naujoji Komisija per pirmąsias 100 dienų 
pateikia būtinų teisėkūros ir su teisėkūra 
nesusijusių veiksmų sąrašą ir nustato 
terminus, kad užtikrintų, jog pažanga 
Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu būtų 
pakankama siekiant prioritetinių tikslų ne 
vėliau kaip iki 2030 m., o ilgalaikio 
tikslo – ne vėliau kaip iki 2050 m.

Or. en

Pakeitimas 565
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Po konsultacijų su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
Komisija iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
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pateikia supaprastintą sistemą (bendrą 
rezultatų suvestinę), skirtą pažangai, 
padarytai siekiant 2 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytų prioritetinių tikslų, stebėti 
ir įvertinti.

Or. en

Pakeitimas 566
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atlikdama 1 dalyje nurodytą 
vertinimą, Komisija, pasikonsultavusi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
pateikia pagrindinių rodiklių rinkinį. Šis 
rodiklių rinkinys grindžiamas esamais 
rodikliais ir sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 567
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 dalyje nurodytas įvertinimas 
apima informaciją apie:
– pažangą, padarytą siekiant 2 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų 
prioritetinių tikslų, kai tik tai bus 
įmanoma pagal stebėsenos sistemą;
– kaip toli esama nuo nustatytų 
tikslų, kad būtų pasiekti prioritetiniai 
tikslai;
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– susijusį finansavimą, grindžiamą 
klimato ir biologinės įvairovės 
integravimo stebėsenos metodika, dėl 
kurios susitarta pagal DFP;
– rekomendacijas galimiems 
trūkumams ir problemoms spręsti.

Or. en

Pakeitimas 568
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 
vertinimą atsižvelgiama į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, remiantis 
valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu 
turimais duomenimis, visų pirma tais, kurie 
yra tvarkomi Europos aplinkos agentūros ir 
pagal Europos statistikos sistemą. Šis 
vertinimas nedaro poveikio esamoms 
aplinkos ir klimato politikos stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir valdymo sistemoms ir 
procesams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 
vertinimą siekiama supaprastinti 
strateginę politinę komunikaciją. Jis 
grindžiamas ribotu pagrindinių rodiklių, 
nustatytų iki 2021 m. pabaigos po plačių 
suinteresuotųjų subjektų konsultacijų 
proceso, skaičiumi ir jame atsižvelgiama į 
naujausius pokyčius, susijusius su 
duomenų ir rodiklių prieinamumu ir 
tinkamumu, remiantis valstybių narių ir 
Sąjungos lygmenimis turimais 
duomenimis, visų pirma tais, kurie yra 
tvarkomi Europos aplinkos agentūros ir 
pagal Europos statistikos sistemą, siekiant 
kuo labiau sumažinti administracinę 
naštą. Šis vertinimas yra nuoseklus ir 
nedaro poveikio esamoms aplinkos, 
socialinės, ekonominės ir klimato politikos 
stebėsenos, ataskaitų teikimo ir valdymo 
sistemoms ir procesams.

Or. en

Pakeitimas 569
Petros Kokkalis
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 
vertinimą atsižvelgiama į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, remiantis 
valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu 
turimais duomenimis, visų pirma tais, kurie 
yra tvarkomi Europos aplinkos agentūros ir 
pagal Europos statistikos sistemą. Šis 
vertinimas nedaro poveikio esamoms 
aplinkos ir klimato politikos stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir valdymo sistemoms ir 
procesams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 
vertinimą atsižvelgiama į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, remiantis 
valstybių narių ir Sąjungos lygmenimis 
turimais duomenimis, visų pirma tais, kurie 
yra tvarkomi Europos aplinkos agentūros ir 
pagal Europos statistikos sistemą, ir šis 
vertinimas integruojamas į Europos 
semestro stebėsenos procesą. Šis 
vertinimas nedaro poveikio esamoms 
aplinkos ir klimato politikos stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir valdymo sistemoms ir 
procesams.

Or. en

Pakeitimas 570
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 
vertinimą atsižvelgiama į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, remiantis 
valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu 
turimais duomenimis, visų pirma tais, kurie 
yra tvarkomi Europos aplinkos agentūros ir 
pagal Europos statistikos sistemą. Šis 
vertinimas nedaro poveikio esamoms 
aplinkos ir klimato politikos stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir valdymo sistemoms ir 
procesams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 
vertinimą atsižvelgiama į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, remiantis 
valstybių narių ir Sąjungos lygmenimis 
turimais duomenimis, visų pirma tais, kurie 
yra tvarkomi Europos aplinkos agentūros ir 
pagal Europos statistikos sistemą. Šis 
vertinimas nedaro poveikio esamoms 
aplinkos ir klimato politikos stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir valdymo sistemoms ir 
procesams.

Or. de
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Pakeitimas 571
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, taip pat 
regioninės ir vietos valdžios institucijos, 
kai įmanoma, padeda užtikrinti aplinkos 
duomenų prieinamumą, sudarydamos 
palankesnes sąlygas 1 dalyje nurodytoms 
vertinimo procedūroms.

Or. pt

Pakeitimas 572
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija iki 2021 m. gruodžio 
31 d., glaudžiai konsultuodamasi su 
valstybėmis narėmis, savo interneto 
svetainėje sukuria viešą suvestinę, kurioje 
pateikiama naujausia visų 8-ojoje AVP ir 
Europos žaliajame kurse nustatytų tikslų 
bei Sąjungos ir nacionalinių tikslų 
apžvalga; Komisija suvestinėje taip pat 
prideda nuorodas į 4 straipsnyje aprašytas 
stebėsenos sistemos ataskaitas ir aktyviai 
informuoja piliečius apie informacijos 
suvestinę;

Or. pl

Pakeitimas 573
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija 4 straipsnio 2a dalyje 
nurodytoje suvestinėje taip pat paskelbia 
tikslią kiekvienam tikslui ir programai 
išleistų valstybių narių ir Sąjungos lėšų 
sumą, pasiektą pažangą ir valstybių narių 
bei Sąjungos lėšų, kurios bus reikalingos 
tikslams pasiekti, sąmatą; Komisija šį 
puslapį reguliariai atnaujina;

Or. pl

Pakeitimas 574
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos aplinkos agentūra ir 
Europos cheminių medžiagų agentūra 
padeda Komisijai gerinti duomenų ir žinių 
prieinamumą ir tinkamumą, visų pirma:

3. Europos aplinkos agentūra ir 
Europos cheminių medžiagų agentūra, taip 
pat projektai ir schemos, finansuojamos 
ES aplinkosaugos, mokslinių tyrimų ir 
žemės ūkio fondų lėšomis, padeda 
Komisijai gerinti duomenų ir žinių 
prieinamumą ir tinkamumą, visų pirma:

Or. en

Pagrindimas

LIFE projektai ir integruoti projektai, „Horizon“ projektai ir BŽŪP, visų pirma rezultatais 
pagrįstos sistemos, gali pagerinti duomenis ir žinias.

Pakeitimas 575
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos aplinkos agentūra ir 
Europos cheminių medžiagų agentūra 
padeda Komisijai gerinti duomenų ir žinių 
prieinamumą ir tinkamumą, visų pirma:

3. Europos aplinkos agentūra ir 
Europos cheminių medžiagų agentūra 
padeda Komisijai gerinti duomenų ir žinių 
prieinamumą ir tinkamumą, visų pirma 
nuolat:

Or. ro

Pakeitimas 576
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos aplinkos agentūra ir 
Europos cheminių medžiagų agentūra 
padeda Komisijai gerinti duomenų ir žinių 
prieinamumą ir tinkamumą, visų pirma:

3. Europos aplinkos agentūra ir 
Europos cheminių medžiagų agentūra 
padeda Komisijai gerinti duomenų, žinių ir 
rodiklių prieinamumą ir tinkamumą, visų 
pirma:

Or. en

Pakeitimas 577
Alexander Bernhuber

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) deda pastangas, kad būtų pašalintos 
atitinkamos stebėsenos duomenų spragos;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de

Pakeitimas 578
Michal Wiezik
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) stiprina ir teikia paramą 
pagrindiniams tyrimams, veiklos 
planavimui ir stebėsenai, įskaitant 
taksonomijos srityje;

Or. en

Pakeitimas 579
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atlieka politikai svarbias ir 
sistemines analizes ir prisideda prie 
politikos tikslų įgyvendinimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis;

c) atlieka politikai svarbias ir 
sistemines analizes ir prisideda prie 
politikos tikslų įgyvendinimo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 580
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) integruoja duomenis apie poveikį 
aplinkai, socialinį ir ekonominį poveikį, 
taip pat visapusiškai naudojasi kitais 
turimais duomenimis, pavyzdžiui, gautais 
pagal programą „Copernicus“;

d) integruoja duomenis apie poveikį 
aplinkai, socialinį ir ekonominį poveikį 
taikant patobulintą modeliavimą, kad 
būtų galima geriau integruoti švelninimo 
ir prisitaikymo priemones visuose 
sektoriuose, taip pat visapusiškai naudojasi 
kitais turimais duomenimis, pavyzdžiui, 
gautais pagal programą „Copernicus“; 
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Or. en

Pakeitimas 581
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) integruoja duomenis apie poveikį 
aplinkai, socialinį ir ekonominį poveikį, 
taip pat visapusiškai naudojasi kitais 
turimais duomenimis, pavyzdžiui, gautais 
pagal programą „Copernicus“;

d) integruoja duomenis apie poveikį 
aplinkai, socialinį ir ekonominį poveikį, 
įskaitant duomenis apie numatomą 
poveikį būsimoms kartoms, taip pat 
visapusiškai naudojasi kitais turimais 
duomenimis, pavyzdžiui, gautais pagal 
programą „Copernicus“;

Or. en

Pakeitimas 582
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) integruoja duomenis apie poveikį 
aplinkai, socialinį ir ekonominį poveikį, 
taip pat visapusiškai naudojasi kitais 
turimais duomenimis, pavyzdžiui, gautais 
pagal programą „Copernicus“;

d) integruoja duomenis apie poveikį 
aplinkai, sveikatai, socialinį ir ekonominį 
poveikį, taip pat visapusiškai naudojasi 
kitais turimais duomenimis, pavyzdžiui, 
gautais pagal programą „Copernicus“;

Or. pt

Pakeitimas 583
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gerina ir didina žinias apie anglies 
atsargas ir jų gebėjimą veikti kaip anglies 
absorbentai;

Or. en

Pakeitimas 584
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) visapusiškai stebi dirvožemio 
kokybę ir tvarų jo naudojimą Europoje;

Or. en

Pakeitimas 585
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) panaikinti esmines žinių spragas ir 
pagerinti mūsų supratimą apie biologinę 
įvairovę bei kritines klimato ribas 
Europos Sąjungoje, kad būtų galima 
panaudoti šią informaciją politikos 
formavimo procese;

Or. en

Pakeitimas 586
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
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Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) toliau gerina prieigą prie duomenų 
pagal Sąjungos programas;

e) toliau gerina duomenų 
prieinamumą ir sąveikumą bei prieigą prie 
duomenų pagal Sąjungos programas;

Or. en

Pakeitimas 587
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrina skaidrumą ir 
atskaitomybę;

f) užtikrina skaidrumą, prieinamumą 
ir atskaitomybę;

Or. en

Pakeitimas 588
Grace O'Sullivan

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) padeda pilietinei visuomenei, 
valdžios institucijoms, piliečiams, 
socialiniams partneriams ir privačiajam 
sektoriui nustatyti su klimatu ir aplinka 
susijusią riziką ir imtis jos prevencijos, 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
veiksmų, taip pat skatina juos dalyvauti 
šalinant žinių spragas.

g) padeda pilietinei visuomenei, 
valdžios institucijoms nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
piliečiams, socialiniams partneriams ir 
privačiajam sektoriui nustatyti su klimatu ir 
aplinka susijusią riziką ir imtis jos 
prevencijos, švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos veiksmų, taip pat skatina juos 
dalyvauti šalinant žinių spragas.
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Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo formuluotė pateikta iš Regionų komiteto nuomonės dėl 8-osios AVP.

Pakeitimas 589
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) padeda pilietinei visuomenei, 
valdžios institucijoms, piliečiams, 
socialiniams partneriams ir privačiajam 
sektoriui nustatyti su klimatu ir aplinka 
susijusią riziką ir imtis jos prevencijos, 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
veiksmų, taip pat skatina juos dalyvauti 
šalinant žinių spragas.

g) padeda pilietinei visuomenei, 
valdžios institucijoms, piliečiams, 
socialiniams partneriams ir privačiajam 
sektoriui nustatyti su klimatu ir aplinka 
susijusią riziką, įvertinti jų poveikį ir imtis 
jos prevencijos, švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos veiksmų, taip pat skatina juos 
dalyvauti šalinant žinių spragas.

Or. pt

Pakeitimas 590
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) padeda pilietinei visuomenei, 
valdžios institucijoms, piliečiams, 
socialiniams partneriams ir privačiajam 
sektoriui nustatyti su klimatu ir aplinka 
susijusią riziką ir imtis jos prevencijos, 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
veiksmų, taip pat skatina juos dalyvauti 
šalinant žinių spragas.

g) padeda pilietinei visuomenei, 
valdžios institucijoms, bendruomenėms, 
socialiniams partneriams ir privačiajam 
sektoriui nustatyti su klimatu ir aplinka 
susijusią riziką ir imtis jos prevencijos, 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
veiksmų, taip pat skatina juos dalyvauti 
šalinant žinių spragas.

Or. en
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Pakeitimas 591
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) skatina piliečius stebėti ir pranešti 
apie aplinkosaugos problemas ir 
reikalavimų nesilaikymą, be kita ko, 
naudojant internetinius mechanizmus ir 
mobiliųjų telefonų programas, kad būtų 
lengviau apie tai pranešti;

Or. en

Pakeitimas 592
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) tobulina duomenų rinkimo ir 
tvarkymo bei suderintų rodiklių 
nustatymo metodikas;

Or. en

Pakeitimas 593
César Luena

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) vertina ir įgyvendina naujus 
rodiklius kaip realios pažangos rodiklį.

Or. en
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Pakeitimas 594
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija reguliariai nagrinėja 
duomenų ir žinių poreikius Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, įskaitant Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros pajėgumus vykdyti 3 
dalyje nurodytas užduotis.

4. Komisija reguliariai nagrinėja 
duomenų ir žinių poreikius Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, įskaitant Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros pajėgumus vykdyti 3 
dalyje nurodytas užduotis, ir praneša apie 
šios peržiūros rezultatus, įskaitant 
pasiūlymus, kaip pašalinti trūkumus.

Or. cs

Pakeitimas 595
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija reguliariai nagrinėja 
duomenų ir žinių poreikius Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, įskaitant Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros pajėgumus vykdyti 3 
dalyje nurodytas užduotis.

4. Komisija reguliariai nagrinėja 
duomenų ir žinių poreikius Sąjungos, 
nacionaliniu ir prireikus vietos 
lygmenimis, įskaitant Europos aplinkos 
agentūros ir Europos cheminių medžiagų 
agentūros pajėgumus vykdyti 3 dalyje 
nurodytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 596
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prireikus, ne vėliau kaip iki 
2025 m. kovo 31 d. Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo prie 8-osios AVP 
pridedamas priedas laikotarpiui po 
2025 m., kuriame pateikiamas aiškių 
veiksmų, būtinų 2 straipsnio 2 dalyje 
nustatytiems prioritetiniams tikslams 
Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu 
pasiekti, sąrašas ir atitinkamas šių 
veiksmų įgyvendinimo tvarkaraštis.

Or. en

Pakeitimas 597
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija sukuria bendrą nuoseklią 
ir visapusišką stebėsenos sistemą. Šiuo 
tikslu Komisija iki 2022 m. parengia 
ataskaitą, kurioje nurodo įvairių 
socialinės, ekonominės ir aplinkosaugos 
pažangos ir stebėsenos sistemų, 
naudojamų ES lygmeniu, tarpusavio 
sąsajas ir sukuria pagrindinius rodiklius, 
kuriais vadovaujamasi formuojant ES 
politiką, taip pat praneša apie pažangą 
piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 598
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
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Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Iki 2024 m. kovo 31 d. Komisija, 
remdamasi 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytais vertinimais, taip pat viešų 
konsultacijų rezultatais, atlieka pažangos, 
padarytos siekiant 2 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų teminių prioritetinių tikslų, 
atsižvelgiant į 3 straipsnyje nurodytas 
būtinas sąlygas ir įskaitant Europos 
žaliojo kurso tikslus, laikotarpio vidurio 
vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 599
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 31 d. 
Komisija, remdamasi 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytu naujausiu vertinimu, atlieka 
pažangos, padarytos siekiant 2 straipsnio 
2 dalyje nustatytų teminių prioritetinių 
tikslų, įskaitant Europos žaliojo kurso 
tikslus, laikotarpio vidurio vertinimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
Į 8-osios AVP laikotarpio vidurio 
vertinimą įtraukiamas visų aplinkosaugos 
tikslų Sąjungos ir valstybių narių 
lygmeniu pažangos veiksmingumo ir 
efektyvumo vertinimas, siekiant taikyti šį 
naują požiūrį stebint pažangą siekiant 8-
osios AVP 2025–2030 m. laikotarpiui 
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nustatytų prioritetinių tikslų ir visų kitų 
Sąjungos aplinkosaugos veiksmų 
programos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 600
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Iki 2025 m. gruodžio 31 d. Komisija 
atlieka 8-osios AVP laikotarpio vidurio 
vertinimą. Jame Komisija apibūdina 
veiksmų būklę ir būtinas sąlygas, kurios 
reikalingos prioritetiniams programos 
tikslams pasiekti. Ji visų pirma nurodo 
sektorius, kuriuose nebuvo laipsniškai 
visiškai atsisakyta aplinkai kenksmingų 
subsidijų, ir iki 2026 m. gruodžio 31 d. 
paskelbia tarnybų darbinį dokumentą, 
kuriame išsamiai apibūdinami teisės 
aktai, kurie dėl aplinkai kenksmingų 
subsidijų teikimo tapo netinkami. Ne 
vėliau kaip iki 2029 m. Komisija pradeda 
atitinkamų teisės aktų išdėstymą nauja 
redakcija ir reformas bei panaikina 
aplinkai kenksmingas subsidijas.

Or. en

Pakeitimas 601
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Iki 2024 m. gegužės 31 d. Komisija, 
remdamasi turimais duomenimis apie 8-
osios AVP įgyvendinimą, atlieka tarpinį 
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vertinimą. Šis tarpinis vertinimas yra 
pagrindas rengiant rekomendacijas ir 
pataisas, reikalingas programos tikslams 
pasiekti, kad ji būtų įgyvendinta. Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiami 
surinkti duomenys ir su jais susijusios 
išvados.

Or. pt

Pakeitimas 602
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Iki 2024 m. kovo 31 d. Komisija, 
remdamasi naujausiu vertinimu, atlieka 
pažangos, pasiektos įgyvendinant šią 
AVP, laikotarpio vidurio vertinimą ir 
viešai paskelbia šį vertinimą. Jame 
pateikiamas pažangos, pasiektos stebint ir 
vertinant sisteminius pokyčius, 
vertinimas, ypač daug dėmesio skiriant 
ekonominių sistemų pokyčiams, siekiant 
sumažinti prioritetą BVP augimui ir 
įgyvendinti perskirstymo politiką.

Or. en

Pakeitimas 603
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Atsižvelgdama į 1 dalyje 
nurodytame laikotarpio vidurio vertinime 
nustatytą pažangą ir kitus atitinkamus 
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politikos pokyčius, taip pat į Europos 
aplinkos agentūros ataskaitą dėl aplinkos 
būklės, po 2024 m. vyksiančių Europos 
Parlamento rinkimų naujoji Komisija 
supažindina Europos Parlamentą ir 
Tarybą su veiksmais, kurių ji planuoja 
imtis savo kadencijos laikotarpiu, kad 
atitinkamai iki 2030 m. ir 2050 m. būtų 
visiškai pasiekti 8-osios AVP prioritetiniai 
tikslai, taip pat pateikia atitinkamą šių 
veiksmų įgyvendinimo tvarkaraštį.

Or. en

Pakeitimas 604
Jytte Guteland, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Atsižvelgdama į -1 dalyje 
nurodytame laikotarpio vidurio vertinime 
nustatytą pažangą, po 2024 m. vyksiančių 
Europos Parlamento rinkimų naujoji 
Komisija per pirmąsias 100 savo 
kadencijos dienų pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriame pateikiamas veiksmų, kurių 
Komisija imsis savo kadencijos 
laikotarpiu, kad atitinkamai iki 2030 m. ir 
2050 m. būtų visiškai pasiekti 8-osios AVP 
prioritetiniai tikslai, sąrašas ir atitinkami 
terminai.

Or. en

Pakeitimas 605
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2029 m. kovo 31 d. Komisija atlieka 8-
osios AVP vertinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje išdėstomos pagrindinės to 
vertinimo išvados, ir, jei Komisija mano, 
kad tai tikslinga, prideda prie jos pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
kitos aplinkosaugos veiksmų programos.

Iki 2029 m. kovo 31 d. Komisija atlieka 8-
osios AVP vertinimą, remdamasi 
pagrindinių rodiklių vertinimu. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje išdėstomos pagrindinės to 
vertinimo išvados, ir, jei Komisija mano, 
kad tai tikslinga, prideda prie jos pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
kitos aplinkosaugos veiksmų programos. 
Toks pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turi būti pateikiamas laiku, 
siekiant išvengti atotrūkio tarp 8-osios ir 
9-osios AVP.

Or. en

Pakeitimas 606
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2029 m. kovo 31 d. Komisija atlieka 8-
osios AVP vertinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje išdėstomos pagrindinės to 
vertinimo išvados, ir, jei Komisija mano, 
kad tai tikslinga, prideda prie jos pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
kitos aplinkosaugos veiksmų programos.

Iki 2029 m. kovo 31 d. Komisija atlieka 8-
osios AVP vertinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje išdėstomos pagrindinės to 
vertinimo išvados, ir, jei Komisija mano, 
kad tai tikslinga, prideda prie jos pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
kitos aplinkosaugos veiksmų programos 
per pakankamą laiką, kad 9-oji AVP būtų 
parengta iki 2031 m. sausio 1 d., siekiant 
išvengti atotrūkio tarp 8-osios ir 9-osios 
AVP.

Or. en
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Pakeitimas 607
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2029 m. kovo 31 d. Komisija atlieka 8-
osios AVP vertinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje išdėstomos pagrindinės to 
vertinimo išvados, ir, jei Komisija mano, 
kad tai tikslinga, prideda prie jos 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl kitos aplinkosaugos 
veiksmų programos.

Iki 2029 m. kovo 31 d. Komisija atlieka 8-
osios AVP vertinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje išdėstomos to vertinimo išvados, ir, 
jei tai tikslinga, prideda prie jos pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
kitos aplinkosaugos veiksmų programos. 
Toks pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turi būti pateikiamas laiku, 
siekiant išvengti atotrūkio tarp 8-osios ir 
9-osios AVP.

Or. en

Pakeitimas 608
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2029 m. kovo 31 d. Komisija atlieka 8-
osios AVP vertinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje išdėstomos pagrindinės to 
vertinimo išvados, ir, jei Komisija mano, 
kad tai tikslinga, prideda prie jos 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl kitos aplinkosaugos 
veiksmų programos.

Iki 2029 m. kovo 31 d. Komisija atlieka 8-
osios AVP vertinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje išdėstomos pagrindinės to 
vertinimo išvados, ir savo iniciatyva 
prideda prie jos pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl kitos 
aplinkosaugos veiksmų programos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nepažeidžiama Komisijos iniciatyvos teisė.
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