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Pakeitimas 62
Robert Roos, Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Transporto ir turizmo komitetas ragina 
atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetą siūlyti atmesti 
Komisijos pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Pakeitimas 63
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į neoficialų dokumentą ir 
oficialią Europos Parlamento Teisės 
tarnybos teisinę nuomonę dėl naudojimosi 
įgaliojimais,

Or. en

Pagrindimas

Trajektorijos iki 2050 m. nustatymas yra esminis šio pasiūlymo elementas, tad atitinkamų 
įgaliojimų perdavimas Komisijai nedera su SESV 290 straipsniu.

Pakeitimas 65
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikate „Europos žaliasis kursas“19 
nustatyta nauja augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą taip, kad jos 
visuomenė būtų teisinga ir klestėtų, kad ji 
pasižymėtų modernia, efektyviai išteklius 
naudojančia ir konkurencinga ekonomika;

_________________ _________________
19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019)640 final).

19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019)640 final).
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Or. en

Pakeitimas 66
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

_________________ _________________
19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019)640 final).

19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019)640 final).

Or. en

Pakeitimas 67
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

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

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

_________________ _________________
19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019) 640 final).

19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019)640 final).

Or. en

Pakeitimas 68
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikate „Europos žaliasis kursas“19 
nustatyta nauja augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą taip, kad jos 
visuomenė būtų teisinga ir klestėtų, kad ji 
pasižymėtų modernia, efektyviai išteklius 
naudojančia ir konkurencinga ekonomika, 

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

kurioje 2050 m. grynasis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekis būtų lygus nuliui, o ekonomikos 
augimas būtų atsietas nuo išteklių 
naudojimo. Ja taip pat siekiama apsaugoti, 
tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį kapitalą 
ir apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo 
su aplinka susijusios rizikos ir poveikio. Be 
to, ši pertvarka turi būti teisinga, 
realistiška ir įtrauki, nepaliekant nieko 
nuošalyje;

_________________ _________________
19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019) 640 final).

19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019)640 final).

Or. en

Pakeitimas 69
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) visuose teisėkūros dokumentuose, 
rengiamuose siekiant iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui, įskaitant 
Europos žaliąjį kursą, reikėtų pateikti 
išsamų regioninio, nacionalinio ir 
Europos lygmenų poveikio vertinimą. 
Visuose pasiūlymuose dėl naujų 
priemonių taip pat reikėtų atsižvelgti į 
tikrovę bei apsaugoti Europos 
ekonomikos konkurencingumą ir remti 
inovacijas. Dvigubo reguliavimo, dėl 
kurio įmonėms susidarytų neproporcinga 
našta, reikėtų vengti;

Or. en

Pakeitimas 70
Angel Dzhambazki
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) specialioji ataskaita dėl 
visuotinio atšilimo 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, poveikio 
ir susijusių visuotinių ŠESD išmetimo 
scenarijų20 suteikia tvirtą mokslinį kovos 
su klimato kaita pagrindą ir rodo, kad 
reikia imtis aktyvesnių klimato politikos 
veiksmų. Joje patvirtinama, kad reikia 
skubiai mažinti išmetamą ŠESD kiekį ir 
kad vykstant klimato kaitai temperatūra 
neturi pakilti daugiau kaip 1,5 °C, visų 
pirma tam, kad būtų sumažinta 
ekstremalių oro sąlygų tikimybė. Iš 
Tarpvyriausybinės mokslinės politinės 
biologinės įvairovės ir ekosisteminių 
paslaugų platformos (IPBES) 2019 m. 
visuotinio vertinimo ataskaitos21 matyti, 
kad biologinė įvairovė nyksta visame 
pasaulyje ir kad trečias pagal svarbą 
biologinės įvairovės nykimo veiksnys – 
klimato kaita22;

Išbraukta.

_________________
20 IPCC, 2018 m., Pasaulio klimato 
atšilimas 1,5 °C. Specialioji ataskaita apie 
pasaulio klimato atšilimo 1,5°C, palyginti 
su ikipramoninio laikotarpio lygiu, 
padarinius ir atitinkamus visuotinius 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) šaltinius, stiprinant 
pasaulinį atsaką į klimato kaitos grėsmę, 
darnų vystymąsi ir pastangas panaikinti 
skurdą [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-
O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, 
C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, 
M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, 
M. Tignor ir T. Waterfield (leid.)].
21 IPBES, 2019 m., Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
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22 Europos aplinkos agentūra, „Europos 
aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ 
(Europos Sąjungos leidinių biuras, 
Liuksemburgas, 2019 m.).

Or. en

Pakeitimas 71
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) specialioji ataskaita dėl 
visuotinio atšilimo 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, poveikio ir 
susijusių visuotinių ŠESD išmetimo 
scenarijų20 suteikia tvirtą mokslinį kovos 
su klimato kaita pagrindą ir rodo, kad 
reikia imtis aktyvesnių klimato politikos 
veiksmų. Joje patvirtinama, kad reikia 
skubiai mažinti išmetamą ŠESD kiekį ir 
kad vykstant klimato kaitai temperatūra 
neturi pakilti daugiau kaip 1,5 °C, visų 
pirma tam, kad būtų sumažinta ekstremalių 
oro sąlygų tikimybė. Iš Tarpvyriausybinės 
mokslinės politinės biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų platformos 
(IPBES) 2019 m. visuotinio vertinimo 
ataskaitos21 matyti, kad biologinė įvairovė 
nyksta visame pasaulyje ir kad trečias 
pagal svarbą biologinės įvairovės nykimo 
veiksnys – klimato kaita22;

(2) Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) specialioji ataskaita dėl 
visuotinio atšilimo 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, poveikio ir 
susijusių visuotinių ŠESD išmetimo 
scenarijų20 suteikia tvirtą mokslinį kovos 
su klimato kaita pagrindą ir rodo, kad 
reikia imtis aktyvesnių klimato politikos 
veiksmų visame pasaulyje. Joje 
patvirtinama, kad reikia skubiai mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį ir kad vykstant 
klimato kaitai temperatūra neturi pakilti 
daugiau kaip 1,5 °C, visų pirma tam, kad 
būtų sumažinta ekstremalių oro sąlygų 
tikimybė. Iš Tarpvyriausybinės mokslinės 
politinės biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų platformos 
(IPBES) 2019 m. visuotinio vertinimo 
ataskaitos21 matyti, kad biologinė įvairovė 
nyksta visame pasaulyje, konstatuojant, 
kad klimato kaita yra tik trečias pagal 
svarbą biologinės įvairovės nykimo 
veiksnys22;

_________________ _________________
20 IPCC, 2018 m., Pasaulio klimato 
atšilimas 1,5 °C. Specialioji ataskaita apie 
pasaulio klimato atšilimo 1,5°C, palyginti 
su ikipramoninio laikotarpio lygiu, 
padarinius ir atitinkamus visuotinius 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) šaltinius, stiprinant pasaulinį 

20 IPCC, 2018 m., Pasaulio klimato 
atšilimas 1,5 °C. Specialioji ataskaita apie 
pasaulio klimato atšilimo 1,5°C, palyginti 
su ikipramoninio laikotarpio lygiu, 
padarinius ir atitinkamus visuotinius 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) šaltinius, stiprinant pasaulinį 
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atsaką į klimato kaitos grėsmę, darnų 
vystymąsi ir pastangas panaikinti skurdą 
[V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, 
R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, 
Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor ir T. 
Waterfield (leid.)].

atsaką į klimato kaitos grėsmę, darnų 
vystymąsi ir pastangas panaikinti skurdą 
[V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, 
R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, 
Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor ir T. 
Waterfield (leid.)].

21 IPBES, 2019 m., Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES, 2019 m., Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europos aplinkos agentūra, „Europos 
aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ 
(Europos Sąjungos leidinių biuras, 
Liuksemburgas, 2019 m.).

22 Europos aplinkos agentūra, „Europos 
aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ 
(Europos Sąjungos leidinių biuras, 
Liuksemburgas, 2019 m.).

Or. en

Pakeitimas 72
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dėl COVID-19 krizės labai 
sumažėjo išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis ir tai rodo, kad 
galima įgyvendinti JT aplinkos programos 
rekomendaciją sumažinti per metus 
išmetamą kiekį 7,6 proc.4a ir taip prisidėti 
prie Paryžiaus susitarime nustatyto tikslo 
apriboti pasaulio klimato atšilimą 1,5 °C. 
Tai vis dėlto buvo pasiekta nedarant jokių 
sisteminių pakeitimų, neplanuojant ir 
nenumatant, tad gali pasireikšti 
atsakomasis poveikis ir kilti rimtų 
socialinių pasekmių. Todėl itin svarbu 
pasinaudoti šia unikalia galimybe 
radikaliai pakeisti gamybos ir vartojimo 
modelius ir užtikrinti demokratinį ir 
socialinį ekologinės pertvarkos 
planavimą;
_________________
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4a JT aplinkos programa, 2019 m. 
atotrūkio išmetamųjų teršalų srityje 
ataskaita.

Or. en

Pakeitimas 73
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų 
kūrimo, ekonomikos augimo ir Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo ir sąžiningai bei 
ekonomiškai efektyviai siekti 2015 m. 
Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos, 
priimtame po 21-osios Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
šalių konferencijos (toliau – Paryžiaus 
susitarimas), nustatyto temperatūros 
tikslo, labai svarbu nustatyti ilgalaikį 
tikslą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 74
Maria Grapini, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
siekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 

(3) norint prisidėti prie tinkamų 
ekonominių ir visuomeninių pokyčių, 
atsižvelgiant į COVID-19 krizės poveikį, 
dėl kurio paaiškėjo, kad esame pernelyg 
priklausomi nuo importo iš trečiųjų šalių, 
darbo vietų kūrimo ir vertės grandinių 
užbaigimo tam tikruose gamybos 
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Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatyto 
temperatūros tikslo, labai svarbu nustatyti 
ilgalaikį tikslą;

sektoriuose, ekonomikos augimo ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo ir sąžiningai bei 
ekonomiškai efektyviai siekti 2015 m. 
Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos, 
priimtame po 21-osios Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
šalių konferencijos (toliau – Paryžiaus 
susitarimas), nustatyto temperatūros tikslo, 
labai svarbu nustatyti ilgalaikį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 75
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
siekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatyto 
temperatūros tikslo, labai svarbu nustatyti 
ilgalaikį tikslą;

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
siekti nustatyto temperatūros tikslo 
sumažinti pasaulio temperatūros didėjimą 
iki mažesnio nei 2 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir dedant 
pastangas, kad temperatūros didėjimas 
neviršytų 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, kaip 
nustatyta 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), labai svarbu 
nustatyti ilgalaikį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 76
Elena Kountoura
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
siekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatyto 
temperatūros tikslo, labai svarbu nustatyti 
ilgalaikį tikslą;

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai, socialiai sąžiningai bei 
ekonomiškai efektyviai siekti nustatyto 
temperatūros tikslo sumažinti pasaulio 
temperatūros didėjimą iki mažesnio nei 
1,5 °C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu, kaip nustatyta 2015 m. 
Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos, 
priimtame po 21-osios Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
šalių konferencijos (toliau – Paryžiaus 
susitarimas), labai svarbu nustatyti ilgalaikį 
tikslą;

Or. en

Pakeitimas 77
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų 
kūrimo, ekonomikos augimo ir Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo ir sąžiningai bei 
ekonomiškai efektyviai siekti 2015 m. 
Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos, 
priimtame po 21-osios Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
šalių konferencijos (toliau – Paryžiaus 
susitarimas), nustatyto temperatūros tikslo, 
labai svarbu nustatyti ilgalaikį tikslą;

(3) norint išlaikyti dabartinį klestėjimo 
lygį ir kartu prisidėti prie darbo vietų 
kūrimo, ekonomikos augimo ir Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo ir sąžiningai bei 
ekonomiškai efektyviai siekti 2015 m. 
Paryžiaus susitarime nustatyto 
temperatūros tikslo, bus labai svarbu 
nustatyti bendrus Europos ilgalaikius 
tikslus ir taisykles;

Or. en
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Pakeitimas 78
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
siekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatyto 
temperatūros tikslo, labai svarbu nustatyti 
ilgalaikį tikslą;

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
siekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatyto 
temperatūros tikslo, labai svarbu nustatyti 
stabilų ilgalaikį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 79
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
siekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatyto 
temperatūros tikslo, labai svarbu nustatyti 
ilgalaikį tikslą;

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
augimo mažinimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
pasiekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatytą 
temperatūros tikslą, labai svarbu nustatyti 
ilgalaikį tikslą;
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Or. en

Pakeitimas 80
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Paryžiaus susitarime nustatytas 
ilgalaikis tikslas užtikrinti, kad pasaulio 
temperatūros didėjimas būtų gerokai 
mažesnis nei 2 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, dedant 
pastangas, kad jos didėjimas neviršytų 
1,5 °C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu23, ir pabrėžiama, kad 
svarbu prisitaikyti prie neigiamo klimato 
kaitos poveikio24 ir užtikrinti, kad 
skiriamas finansavimas atitiktų 
išmetamųjų ŠESD mažinimo trajektoriją 
ir klimato kaitos poveikiui atsparią 
plėtrą25;

(4) Paryžiaus susitarime nustatytas 
ilgalaikis tikslas užtikrinti, kad pasaulio 
temperatūros didėjimas būtų gerokai 
mažesnis nei 2 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, dedant 
pastangas, kad jos didėjimas neviršytų 
1,5 °C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu23;

_________________ _________________
23 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies 
a punktas.

23 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies 
a punktas.

24 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 
dalies b punktas.
25 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 
dalies c punktas.

Or. en

Pakeitimas 81
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
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vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, maisto sistemas, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
vientisumą nuo klimato kaitos keliamo 
pavojaus, taip pat kuo labiau didinti 
klestėjimą neviršijant planetos galimybių, 
didinti atsparumą ir mažinti visuomenės 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos;

vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones, gerovę, klestėjimą, 
sveikatą, maisto sistemas, ekosistemų ir 
biologinės įvairovės vientisumą, taip pat 
kuo labiau didinti klestėjimą;

Or. en

Pakeitimas 82
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, maisto sistemas, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
vientisumą nuo klimato kaitos keliamo 
pavojaus, taip pat kuo labiau didinti 
klestėjimą neviršijant planetos galimybių, 
didinti atsparumą ir mažinti visuomenės 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos;

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, maisto sistemas, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
vientisumą nuo klimato kaitos keliamo 
pavojaus, taip pat kuo labiau didinti 
klestėjimą neviršijant planetos galimybių, 
didinti atsparumą ir mažinti visuomenės 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos siekiant 
įgyvendinti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 83
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, maisto sistemas, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
vientisumą nuo klimato kaitos keliamo 
pavojaus, taip pat kuo labiau didinti 
klestėjimą neviršijant planetos galimybių, 
didinti atsparumą ir mažinti visuomenės 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos;

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, maisto sistemas, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
vientisumą nuo klimato kaitos keliamo 
pavojaus, taip pat kuo labiau didinti 
klestėjimą neviršijant planetos galimybių, 
didinti atsparumą ir ekosistemų atkūrimą 
ir mažinti visuomenės pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos;

Or. en

Pakeitimas 84
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, maisto sistemas, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
vientisumą nuo klimato kaitos keliamo 
pavojaus, taip pat kuo labiau didinti 
klestėjimą neviršijant planetos galimybių, 
didinti atsparumą ir mažinti visuomenės 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos;

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais siekiant Paryžiaus 
susitarimo tikslų norima apsaugoti žmones 
ir aplinką, gerovę, klestėjimą, sveikatą ir 
maisto sistemas, kartu pripažįstant, kad 
per pastaruosius du dešimtmečius žmonės 
neregėtu mastu atsikratė skurdo, ir taip 
sustiprinamas Sąjungos įsipareigojimas 
kuo labiau didinti klestėjimą ir atsparumą 
visuose žemynuose; 

Or. en

Pakeitimas 85
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) neutralizuojant poveikį klimatui 
itin svarbu užtikrinti išsamią viso 
transporto sektoriaus, įskaitant aviaciją ir 
jūrų transportą, pertvarką siekiant 
tvaraus nulinio išmetamo teršalų kiekio 
judumą, kartu apsaugant darbuotojų 
teises ir jų socialines sąlygas bei 
užtikrinant įperkamą judumą visiems. 
Šiuo atžvilgiu pagrindinis veiksnys turėtų 
būti principas „teršėjas moka“. Kadangi 
gaminant ir vartojant energiją išmetamas 
didelis ŠESD kiekis, labai svarbu pereiti 
prie tvarios, įperkamos ir saugios energijos 
sistemos, grindžiamos gerai veikiančia 
energijos vidaus rinka. Nuo 1990 m. 
energetikos sektoriuje išmetamas teršalų 
kiekis gerokai sumažėjo, o transporto 
sektoriuje išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis padidėjo. Iššūkiai 
transporto sektoriuje yra susiję ne tik su 
keliais ar geležinkeliais, bet ir su vidaus 
vandenų transportu, jūrų transporto ir 
aviacijos sektoriais. Be to, svarbūs 
poveikio klimatui neutralumo tikslo 
įgyvendinimo veiksniai – skaitmeninė 
transformacija, technologinės inovacijos, 
tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 86
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai, įskaitant aviaciją ir 
jūrų transportą. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
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įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Norint iki 2050 m. ES 
lygmeniu pasiekti poveikio klimatui 
neutralumo tikslą svarbų vaidmenį atlieka 
branduolinė energetika kaip antrasis 
pagal dydį mažo anglies dioksido kiekio 
elektros energijos gamybos šaltinis visame 
pasaulyje (po hidroenergijos). Jeigu į šią 
technologiją nebus investuojama, 
perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų bus sunkesnis ir 
daugiau kainuos. Pagrindiniai poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra. 
Ir toliau svarbu a priori neatmesti tam 
tikrų technologijų;

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad inovacijos yra pagrindinis klimato kaitos keliamų problemų sprendimus 
skatinantis veiksnys. Aišku, kad poveikio klimatui neutralumo ES lygmeniu be branduolinės 
energetikos pasiekti negalima. Be to, manome, kad nauji novatoriški metodai (pvz., genomo 
redagavimas) gali būti reikšmingas indėlis, ir apgailestaujame, kad Komisija vilkina darbą 
šiuo klausimu.

Pakeitimas 87
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai; kad perėjimas būtų 
ekonomiškai gyvybingas, teisingas ir 
socialiai sąžiningas, reikėtų prisitaikyti 
prie jų ypatumų. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 



PE652.581v01-00 20/120 AM\1206522LT.docx

LT

veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Pagrindiniai poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir 
alternatyvaus kuro naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 88
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai, kuriais taip pat užtikrinami 
tinkami ES finansinės paramos 
mechanizmai – skaitmeninė 
transformacija, technologinės inovacijos, 
tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 89
Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai, įskaitant aviaciją ir 
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vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

jūrų transportą, kad jų išmetamųjų 
teršalų kiekis sumažėtų beveik iki nulio. 
Kadangi gaminant ir vartojant energiją 
išmetamas didelis ŠESD kiekis, labai 
svarbu pereiti prie tvarios, įperkamos ir 
saugios energijos sistemos, grindžiamos 
gerai veikiančia energijos vidaus rinka. Be 
to, svarbūs poveikio klimatui neutralumo 
tikslo įgyvendinimo veiksniai – 
skaitmeninė transformacija, technologinės 
inovacijos, tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 90
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai, sutelkiant dėmesį į 
laipsnišką iškastinio kuro atsisakymą 
visuose sektoriuose. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 91
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai, atsižvelgiant į jų 
ypatumus ir geriausias turimas 
technologijas; Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Būtini poveikio klimatui 
neutralumo tikslo įgyvendinimo veiksniai – 
skaitmeninė transformacija, technologinės 
inovacijos, tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 92
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) poveikio klimatui neutralizavimą 
būtina pasiekti visuose ekonomikos 
sektoriuose, įskaitant transporto sektorių 
ir visiškai įtraukiant aviacijos ir jūrų 
transporto sektorius. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 93
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



AM\1206522LT.docx 23/120 PE652.581v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra, 
jeigu būtų tinkami ES finansinės paramos 
mechanizmai;

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienos valstybės narės ar ekonomikos sektoriaus pradžios taškas siekiant poveikio 
klimatui neutralumo yra skirtingas. Jį lemia daug veiksnių, įskaitant technologijų pažangos ir 
prieinamumo lygį, taikymo galimybes, paplitimą (alternatyvaus kuro atveju). Svarbu pabrėžti 
poreikį užtikrinti vienodas sąlygas, įskaitant pakankamą ES finansinę paramą.

Pakeitimas 94
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Svarbiausi poveikio klimatui 
neutralumo tikslo įgyvendinimo veiksniai – 
skaitmeninė transformacija, technologinės 
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technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra; inovacijos ir ypač galinčių pakeisti padėtį 
technologijų tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 95
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai, atsižvelgiant į jų 
skirtumus. Kadangi gaminant ir vartojant 
energiją išmetamas didelis ŠESD kiekis, 
labai svarbu pereiti prie tvarios, įperkamos 
ir saugios energijos sistemos, grindžiamos 
gerai veikiančia energijos vidaus rinka. Be 
to, svarbūs poveikio klimatui neutralumo 
tikslo įgyvendinimo veiksniai – 
skaitmeninė transformacija, technologinės 
inovacijos, tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 96
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai ir valstybės narės. 
Kadangi gaminant ir vartojant energiją 
išmetamas didelis ŠESD kiekis, labai 
svarbu pereiti prie tvarios, įperkamos ir 
saugios energijos sistemos, grindžiamos 
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vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

gerai veikiančia energijos vidaus rinka. Be 
to, svarbūs poveikio klimatui neutralumo 
tikslo įgyvendinimo veiksniai – 
skaitmeninė transformacija, technologinės 
inovacijos, tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 97
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) Kadangi gaminant ir vartojant 
energiją išmetamas didelis ŠESD kiekis, 
labai svarbu pereiti prie tvarios, įperkamos 
ir saugios energijos sistemos, grindžiamos 
gerai veikiančia energijos vidaus rinka, 
kurioje yra įvairių švarios energijos 
šaltinių, kaip antai branduolinės 
energijos. Be to, svarbūs poveikio klimatui 
neutralumo tikslo įgyvendinimo veiksniai – 
skaitmeninė transformacija, technologinės 
inovacijos, tyrimai ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 98
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) daugiau nei pusė išmetamo CO2 
kiekio sietina su medžiagomis. Siekiant 
užtikrinti, kad įvairiose grandinėse būtų 
išlaikoma vertė, ir sukurti uždarus 
medžiagų ciklus itin svarbu pereiti prie 
žiedinės ekonomikos;
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Or. en

Pagrindimas

Didelė mūsų išmetamo anglies dioksido kiekio dalis yra glaudžiai susijusi su medžiagų 
išgavimu, apdorojimu, vežimu, naudojimu ir šalinimu. Žiedinė ekonomika padeda ne tik 
taupyti išteklius, bet ir išmesti mažiau teršalų. Be to, žiedinė ekonomika yra svarbi 
geopolitiniu požiūriu.

Pakeitimas 99
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) be to, 2018 m. lapkričio 28 d. 
Komisijos komunikate „Švari mūsų visų 
planeta. Strateginė klestinčios, modernios 
ir konkurencingos neutralizuoto poveikio 
klimatui Europos ekonomikos ateities 
vizija“ pristatyta vizija, kaip iki 2050 m. 
Sąjungoje užtikrinti nulinį grynąjį 
išmetamą ŠESD kiekį vykdant socialiai 
sąžiningą ir ekonomiškai efektyvią 
pertvarką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) įgyvendindama dokumentų rinkinį 
„Švari energija visiems europiečiams“29, 
Sąjunga vykdo plataus užmojo 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo darbotvarkę, visų pirma 
kurdama patikimą energetikos sąjungą, 
kuriai, be kita ko, keliami Europos 
Parlamento ir Tarybos 

(9) įgyvendindama dokumentų rinkinį 
„Švari energija visiems europiečiams“29, 
Sąjunga vykdo priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo darbotvarkę, visų 
pirma kurdama patikimą energetikos 
sąjungą, kuriai, be kita ko, keliami Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvose 2012/27/ES30 ir 
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direktyvose 2012/27/ES30 ir 
(ES) 2018/200131 nustatyti 2030 m. 
efektyvaus energijos vartojimo ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtros 
tikslai, ir griežtindama atitinkamus teisės 
aktus, įskaitant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2010/31/ES32;

(ES) 2018/200131 nustatyti 2030 m. 
efektyvaus energijos vartojimo ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtros 
tikslai, ir griežtindama atitinkamus teisės 
aktus, įskaitant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2010/31/ES32;

_________________ _________________
29 COM(2016)860 final, 2016 m. lapkričio 
30 d.

29 COM(2016)860 final, 2016 m. lapkričio 
30 d.

30 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl 
energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš 
dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB 
ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos 
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB 
(OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

30 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl 
energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš 
dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB 
ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos 
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB 
(OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

31 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

31 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

32 2010 m. gegužės 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo (OL L 153, 2010 6 18, p. 13).

32 2010 m. gegužės 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 
naudingumo (OL L 153, 2010 6 18, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 101
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) dokumentų rinkinį „Švari energija 
visiems europiečiams“ reikės peržiūrėti ir 
sugriežtinti visus su juo susijusius teisės 
aktus siekiant įgyvendinti poveikio 
klimatui neutralumo tikslą vėliausiai iki 
2050 m.;
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Or. en

Pakeitimas 102
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją;

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją. Turint omenyje tarptautinį 
solidarumą ir per ankstesnius laikotarpius 
Europos šalių išmestą teršalų kiekį 
Sąjungai tenka ypatinga atsakomybė 
skubiai mažinti jos išmetamą teršalų kiekį 
ir atsakomybė už klimato kaitos poveikio 
sukeliamus nuostolius ir žalą;

Or. en

Pakeitimas 103
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją;

(10) klimato kaita yra pasaulinio masto 
iššūkis, kuriam įveikti reikia tarptautinio 
bendradarbiavimo ir panašių visų šalių 
pastangų. Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją. Itin svarbu laikytis realistiško 
požiūrio, kuriuo faktiškai skatinamas 
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tvarus konkurencingas augimas ir 
klestėjimas;

Or. en

Pagrindimas

Pritariame, kad ES yra pasaulio lyderė. Tačiau, kadangi ES šiuo metu tenka mažiau nei 
10 proc. pasaulyje išmetamo anglies dioksido kiekio, aišku, kad būtina dėti daugiau pastangų. 
Primename posakį: „Jeigu manote, kad vedate, bet jūsų niekas neseka, esate tiesiog išėję 
pasivaikščioti“. Kad sulauktume sėkmingų rezultatų, turime dėti bendras pastangas. Be to, ES 
gali parodyti įtikinamą pavyzdį tik jeigu transliuos realistišką požiūrį, kuriuo skatinamas 
tvarus konkurencingas augimas ir klestėjimas, nes dėl pasiaukojimo politikos sutarimo nėra.

Pakeitimas 104
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją;

(10) Sąjunga pirmauja ir turėtų ir toliau 
pirmauti pasaulyje pereinant prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir 
yra pasiryžusi padėti didinti pasaulinius 
tikslus ir stiprinti pasaulinį atsaką į klimato 
kaitą, naudodama visas turimas priemones, 
įskaitant klimato diplomatiją ir naujų 
priemonių, kaip antai pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmo, tyrimą;

Or. en

Pakeitimas 105
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi jį pasiekti 
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pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją;

teisingomis, socialiai sąžiningomis ir 
įtraukiomis priemonėmis bei padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją;

Or. en

Pakeitimas 106
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją;

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką, būtiną siekiant kovoti su klimato 
kaita, naudodama visas turimas priemones, 
įskaitant klimato diplomatiją;

Or. en

Pagrindimas

Europai tenka 9 proc. pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir joje 
gyvena šiek tiek daugiau nei 6 proc. pasaulio gyventojų. Pastangos kovoti su klimato kaita 
bus sėkmingos, jeigu kituose pasaulio regionuose šioje srityje būtų daroma reikšminga 
pažanga.

Pakeitimas 107
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) poveikio klimatui neutralumo 
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tikslo reikėtų siekti Europos lygmeniu 
užtikrinant vienodas sąlygas ir 
konkurencingumą, įskaitant su PPO 
suderinamo pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo sukūrimą ir naujas 
derybas dėl Energetikos chartijos sutarties 
siekiant skatinti investicijas į tvarią 
energetiką;

Or. en

Pakeitimas 108
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33, ir paskelbė, kad klimato ir 
aplinkos padėtis yra kritinė34. 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose35 Europos Vadovų 
Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

(11) Europos Parlamentas yra ne kartą 
paskelbęs, kad klimato ir aplinkos padėtis 
yra kritinė ir ne kartą raginęs Komisiją ir 
valstybes nares imtis daugiau su klimato 
kaita susijusių veiksmų, kad palengvintų 
būtiną perėjimą prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės, kuris turėtų įvykti ne 
vėliau kaip 2050 m. ir tai taptų Europos 
sėkmės istorija33, ir paskelbė, kad klimato 
ir aplinkos padėtis yra kritinė34 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose35 Europos Vadovų 
Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

_________________ _________________
33 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 

33 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
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kurso (2019/2956(RSP)). kurso (2019/2956(RSP)).
34 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato 
ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)).

34 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato 
ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)).

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

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

Or. en

Pakeitimas 109
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33, ir paskelbė, kad klimato ir 
aplinkos padėtis yra kritinė34. 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose35 Europos Vadovų 
Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų 2050 m.33 
2019 m. gruodžio 12 d. išvadose35 Europos 
Vadovų Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant 
į Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstame klimato kaitos problemos skubumą, bet nepritariame dėl Europos Parlamento 
pozicijos skelbiant, kad klimato ir aplinkos padėtis yra kritinė.

Pakeitimas 110
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33, ir paskelbė, kad klimato ir 
aplinkos padėtis yra kritinė34. 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose35 Europos Vadovų 
Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33. 2019 m. gruodžio 12 d. 
išvadose35 Europos Vadovų Taryba pritarė 
tikslui, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo 
tikslus, iki 2050 m. neutralizuoti Sąjungos 
poveikį klimatui, o kartu pripažino, kad 
reikia sukurti galimybių atveriančią 
sistemą ir kad pertvarkai reikės didelių 
viešojo ir privačiojo sektorių investicijų. 
Be to, Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 111
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33, ir paskelbė, kad klimato ir 
aplinkos padėtis yra kritinė34. 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose35 Europos Vadovų 
Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33, ir paskelbė, kad klimato ir 
aplinkos padėtis yra kritinė34. 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose35 Europos Vadovų 
Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
kartu neutralizuoti Sąjungos poveikį 
klimatui, o kartu pripažino, kad reikia 
sukurti galimybių atveriančią sistemą ir 
kad pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

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

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

34 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato 
ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)).

34 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato 
ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)).

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

Tarybos susitikimo išvados (EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9).

Or. en

Pakeitimas 112
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) tačiau 2020 m. kovo 12 d. 
Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė 
COVID-19 pandemijos protrūkį, dėl kurio 
kilo neregėta humanitarinė, socialinė ir 
ekonominė krizė visoje Sąjungoje ir 
pasaulyje. Nustatydama Europos klimato 
teisės akto pagrindus Europos Komisija 
turėtų atsižvelgti į COVID-19 poveikį ir 
atitinkamai peržiūrėti savo pasiūlymą;

Or. en

Pagrindimas

COVID-19 pandemija sukėlė neregėtą humanitarinę, socialinę ir ekonominę krizę visoje 
Sąjungoje. Vertindama trajektoriją ir nustatydama 2030 m. tikslus Europos Komisija turėtų 
atsižvelgti į neseniai įvykusius su COVID-19 krize susijusius pokyčius.

Pakeitimas 113
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Komisija turėtų sukurti duomenų 
bazę, kad įtrauktų į ją svarbią informaciją 
apie valstybių narių, regionų ar vietos 
subjektų teisės aktus, politiką ir gerąją 
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patirtį, priimtus / sukauptą iki šio 
reglamento įsigaliojimo arba jam 
įsigaliojus;

Or. en

Pakeitimas 114
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) Sąjunga turėtų siekti, kad iki 
2050 m. jos viduje ir valstybių narių 
lygmeniu būtų užtikrintas visuose 
ekonomikos sektoriuose išmetamo ir 
taikant natūralius ir technologinius 
sprendimus absorbuojamo antropogeninės 
kilmės ŠESD kiekio balansas. 2050 m. 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslo turėtų siekti visos valstybės narės ir 
jos kartu su Europos Parlamentu, Taryba 
ir Komisija turėtų imtis reikiamų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas jį 
įgyvendinti. Svarbią tikslui įgyvendinti 
būtinų priemonių dalį sudarys Sąjungos ir 
taip pat valstybių narių lygmens 
priemonės. Po 2050 m. Sąjunga ir visos 
valstybės narės turėtų toliau mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, kad būtų 
užtikrinta, jog pašalinamas ŠESD kiekis 
viršija išmetamą ŠESD kiekį;

Or. en

Pakeitimas 115
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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

(12) Sąjunga turėtų siekti, kad iki 
2050 m. jos viduje būtų užtikrintas visuose 
ekonomikos sektoriuose išmetamo ir 
taikant natūralius ir technologinius 
sprendimus absorbuojamo antropogeninės 
kilmės ŠESD kiekio balansas;

Or. en

Pakeitimas 116
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12)  2050 m. Sąjungos poveikio 
klimatui neutralumo tikslo turėtų bendrai 
siekti visos valstybės narės ir jos, Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų 
imtis reikiamų priemonių, kad sudarytų 
sąlygas jį įgyvendinti. Svarbią tikslui 
įgyvendinti būtinų priemonių dalį sudarys 
Sąjungos lygmens priemonės;

Or. en

Pakeitimas 117
Tilly Metz
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) Sąjunga turėtų teikti pirmenybę 
antropogeninės kilmės išmetamo teršalų 
kiekio mažinimui ir siekti, kad iki 2040 m. 
jos viduje ir pavienių valstybių narių 
lygmeniu būtų užtikrintas visuose 
ekonomikos sektoriuose išmetamo ir 
taikant natūralius ir technologinius 
sprendimus absorbuojamo antropogeninės 
kilmės ŠESD kiekio balansas. 2040 m. 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslo turėtų bendrai siekti visos valstybės 
narės ir jos, Europos Parlamentas, Taryba 
ir Komisija turėtų imtis reikiamų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas jį 
įgyvendinti. Vienodai svarbias tikslui 
įgyvendinti būtinų priemonių dalis sudarys 
Sąjungos ir valstybių narių lygmens 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 118
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 119
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 120
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sąjunga turėtų siekti, kad iki 
2050 m. jos viduje būtų užtikrintas visuose 
ekonomikos sektoriuose išmetamo ir 
taikant natūralius ir technologinius 
sprendimus absorbuojamo antropogeninės 
kilmės ŠESD kiekio balansas. 2050 m. 

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

Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslo turėtų bendrai siekti visos valstybės 
narės ir jos, Europos Parlamentas, Taryba 
ir Komisija turėtų imtis reikiamų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas jį 
įgyvendinti. Svarbią tikslui įgyvendinti 
būtinų priemonių dalį sudarys Sąjungos 
lygmens priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad poveikio klimatui neutralumo tikslas yra nustatytas ES, o ne pavienių 
valstybių narių lygmeniu. Taigi poveikio klimatui neutralumo tikslui pasiekti nereikia, kad iki 
2050 m. būtų neutralizuotas kiekvienos valstybės narės poveikis klimatui. Taip pat manome, 
kad tarptautiniu lygmeniu reikėtų palikti tam tikrą lankstumą.

Pakeitimas 121
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant užtikrinti solidarumą ir 
sudaryti sąlygas veiksmingai energetikos 
pertvarkai Europos klimato politikoje turi 
būti nubrėžta aiški kryptis, kaip iki 
2050 m. pasiekti poveikio klimatui 
neutralumo tikslą. Sąjunga turėtų ir 
toliau realistiškai vertinti išlaidų 
veiksmingumą ir techninius sunkumus ir 
užtikrinti, kad valdomi energijos šaltiniai, 
kuriais energetikos sistemoje 
subalansuojama didžiausia ir mažiausia 
paklausa, kaip antai vandenilio 
technologijos, būtų prieinami ir įperkami;

Or. en

Pakeitimas 122
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Teisingumo ir solidarumo dėlei, 
taikant Sąjungos paramos mechanizmus 
ir finansavimą, pavyzdžiui, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) .../... numatytą Teisingos pertvarkos 
fondą, reikėtų atsižvelgti į skirtingą 
valstybių narių pradinę padėtį siekiant 
neutralaus poveikio klimatui;

Or. en

Pakeitimas 123
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjunga, siekdama Paryžiaus 
susitarime nustatytų temperatūros tikslų 
ir vadovaudamasi IPCC mokslinėmis 
rekomendacijomis, turėtų po 2050 m. tęsti 
klimato politikos veiksmus ir toliau 
tarptautiniu lygmeniu pirmauti klimato 
srityje, kad apsaugotų žmones ir planetą 
nuo pavojingos klimato kaitos keliamos 
grėsmės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjunga, siekdama Paryžiaus Išbraukta.
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susitarime nustatytų temperatūros tikslų 
ir vadovaudamasi IPCC mokslinėmis 
rekomendacijomis, turėtų po 2050 m. tęsti 
klimato politikos veiksmus ir toliau 
tarptautiniu lygmeniu pirmauti klimato 
srityje, kad apsaugotų žmones ir planetą 
nuo pavojingos klimato kaitos keliamos 
grėsmės;

Or. en

Pakeitimas 125
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjunga, siekdama Paryžiaus 
susitarime nustatytų temperatūros tikslų ir 
vadovaudamasi IPCC mokslinėmis 
rekomendacijomis, turėtų po 2050 m. tęsti 
klimato politikos veiksmus ir toliau 
tarptautiniu lygmeniu pirmauti klimato 
srityje, kad apsaugotų žmones ir planetą 
nuo pavojingos klimato kaitos keliamos 
grėsmės;

(13) Sąjunga, siekdama Paryžiaus 
susitarime nustatytų temperatūros tikslų ir 
vadovaudamasi IPCC mokslinėmis 
rekomendacijomis, turėtų rodyti pavyzdį 
visam pasauliui ir po 2050 m. tęsti klimato 
politikos veiksmus ir toliau tarptautiniu 
lygmeniu pirmauti klimato srityje, kad 
apsaugotų žmones ir planetą nuo 
pavojingos klimato kaitos keliamos 
grėsmės;

Or. en

Pakeitimas 126
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Sąjunga turėtų toliau stengtis 
skatinti žiedinę ekonomiką ir remti 
atsinaujinančiųjų išteklių sprendimus, 
kuriais galima pakeisti iškastiniu kuru 
pagrįstus produktus ir medžiagas;
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Or. en

Pakeitimas 127
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus;

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus. Su klimato kaita 
susiję įvykiai, kaip antai didėjantis 
vandens lygis, ekstremalios oro sąlygos ir 
didėjanti temperatūra, gali sukelti žalą 
infrastruktūrai, trikdyti veiklą, daryti 
spaudimą tiekimo grandinės pajėgumui ir 
veiksmingumui bei neigiamai veikti 
judumą Europoje. Taigi Komisija turėtų 
apsvarstyti galimybę pasiūlyti teisės aktų 
sistemą, kuria būtų gerinamas transporto 
infrastruktūros rizikos valdymas ir 
didinamas jos atsparumas ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos;

Or. en

Pakeitimas 128
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus;

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias plataus užmojo nacionalines 
prisitaikymo strategijas ir planus, 
atsižvelgdamos į regionų ypatumus. 
Valstybės narės kartu su vietos valdžios 
institucijomis taip pat turėtų apibrėžti 
strategijas pagal nustatytus Europos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus;

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus, atsižvelgdamos į 
regionų ir vietos subjektų pateiktą 
informaciją. Į išsamių strategijų ir planų 
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rengimą valstybės narės turėtų įtraukti 
savo regionus ir, kai taikytina, dideles 
savivaldybes ar vietos konglomeratus;

Or. en

Pakeitimas 130
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus;

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias plataus užmojo nacionalines 
prisitaikymo strategijas ir planus, pagal 
kuriuos, turint omenyje, kad neveikimas 
kainuoja daug daugiau nei investicijos, 
kurias reikia padaryti imantis su klimatu 
susijusių veiksmų, poveikis klimatui 
turėtų būti neutralizuotas ne vėliau nei iki 
2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 131
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) prisitaikymas yra viena iš (14) prisitaikymas yra viena iš 
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pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus;

pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti ir 
atsparumą imdamosi patikimo finansinio 
biudžeto sudarymo priemonių, kad 
sumažintų pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, taip pat siekti kuo didesnės bendros 
naudos, gaunamos įgyvendinant kitas 
aplinkos politikos strategijas ir teisės aktus. 
Valstybės narės turėtų priimti išsamias 
nacionalines prisitaikymo strategijas ir 
planus;

Or. en

Pakeitimas 132
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus;

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir ekosistemų atkūrimą ir 
mažinti pažeidžiamumą dėl klimato kaitos, 
taip pat siekti kuo didesnės bendros 
naudos, gaunamos įgyvendinant kitas 
aplinkos politikos strategijas ir teisės aktus. 
Valstybės narės turėtų priimti išsamias 
nacionalines prisitaikymo strategijas ir 
planus;

Or. en

Pakeitimas 133
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; socialinės, ekonominės 
ir aplinkos apsaugos išlaidos, 
susidarančios dėl neveikimo arba 
nepakankamų veiksmų; energijos tiekimo 
ir aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo, ypač atsižvelgiant į poreikį 
kovoti su energijos nepritekliumi; 
sąžiningumo ir solidarumo principų 
taikymo tarp valstybių narių ir jų viduje, 
atsižvelgiant į jų ekonominį pajėgumą, 
nacionalines aplinkybes ir poreikį ilgainiui 
siekti konvergencijos; poreikio užtikrinti 
teisingą ir socialiai sąžiningą pertvarką 
patenkinimo, kad vadovaujantis 2015 m. 
Tarptautinės darbo organizacijos gairėmis 
dėl teisingo perėjimo prie ekologiškai 
tvarios ekonomikos ir visuomenės visiems 
niekas neliktų nuošalyje; geriausių turimų 
mokslinių įrodymų, visų pirma IPCC 
pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

Or. en

Pakeitimas 134
Andrey Novakov, Massimiliano Salini
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
Europos Vadovų Tarybos išvadų ir IPCC 
pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto; įvairūs ekonomikos 
sektoriai, kaip antai transportas, turi savo 
tempu neutralizuoti poveikį klimatui ir tai 
galima nustatyti tik atlikus išsamų 
poveikio vertinimą, atsižvelgiant į poveikį 
pramonei ir užimtumui šiame sektoriuje; 
perėjimas prie mažataršio judumo turi 
būti lankstesnis, jam reikia nustatyti 
ilgalaikius tikslus, kad šiame sektoriuje 
būtų remiamos darbo vietos, augimas, 
investicijos ir inovacijos;

Or. en
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Pakeitimas 135
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio 
su klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

(15) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija turėtų atsižvelgti į tai, kiek 
pertvarka, kuria siekiama neutralizuoti 
poveikį klimatui, prisidedama prie piliečių 
gerovės, visuomenės klestėjimo ir 
ekonomikos konkurencingumo; energijos 
tiekimo ir aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų taikymo; 
poreikio su klimato kaita susijusią riziką 
įtraukti į investicinius ir planavimo 
sprendimus patenkinimo; išlaidų 
efektyvumo ir technologinio neutralumo 
siekiant mažinti išmetamą ŠESD kiekį, 
absorbuoti ŠESD ir didinti atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 136
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ilgalaikio 
ekonomikos tvarumo; energijos tiekimo, 
aprūpinimo maistu saugumo, apsirūpinimo 
maistu savarankiškumo ir jų įperkamumo; 
sąžiningumo ir solidarumo principų 
taikymo tarp valstybių narių ir jų viduje, 
atsižvelgiant į jų ekonominį pajėgumą, 
nacionalines aplinkybes ir poreikį ilgainiui 
siekti konvergencijos; poreikio užtikrinti 
teisingą ir socialiai sąžiningą pertvarką 
patenkinimo; geriausių turimų mokslinių 
įrodymų, visų pirma IPCC, IPBES ir 
EPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio 
su klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

Or. en

Pakeitimas 137
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
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prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, daugiausia tarp valstybių narių ir 
atokiausių regionų, kai ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti priemonių įgyvendinimui. 
Reikėtų atsižvelgti į valstybių narių 
ekonominį pajėgumą ir kartu į jų 
nacionalines aplinkybes ir poreikį ilgainiui 
siekti konvergencijos; poreikio užtikrinti 
teisingą ir socialiai sąžiningą pertvarką 
patenkinimo; geriausių turimų mokslinių 
įrodymų, visų pirma IPCC pateiktų išvadų, 
taikymo; poreikio su klimato kaita susijusią 
riziką įtraukti į investicinius ir planavimo 
sprendimus patenkinimo; išlaidų 
efektyvumo ir technologinio neutralumo 
siekiant mažinti išmetamą ŠESD kiekį, 
absorbuoti ŠESD ir didinti atsparumą; 
ilgainiui siekiamo vis didesnio 
aplinkosauginio naudingumo ir užmojų 
masto;

Or. en

Pakeitimas 138
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 



PE652.581v01-00 52/120 AM\1206522LT.docx

LT

įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio 
su klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų taikymo; 
poreikio su klimato kaita susijusią riziką 
įtraukti į investicinius ir planavimo 
sprendimus patenkinimo; išlaidų 
efektyvumo ir technologinio neutralumo 
siekiant mažinti išmetamą ŠESD kiekį, 
absorbuoti ŠESD ir didinti atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 139
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
tarptautinio konteksto ir prekybos 
politikos; poreikio užtikrinti teisingą ir 
socialiai sąžiningą pertvarką patenkinimo, 
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IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

kad niekas neliktų nuošalyje; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
novatoriškų technologijų siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

Or. en

Pakeitimas 140
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo, judumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą, realistišką ir 
socialiai sąžiningą pertvarką patenkinimo; 
geriausių turimų mokslinių įrodymų, visų 
pirma IPCC pateiktų išvadų, taikymo; 
poreikio su klimato kaita susijusią riziką 
įtraukti į investicinius ir planavimo 
sprendimus patenkinimo; išlaidų 
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technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

efektyvumo ir technologinio neutralumo 
siekiant mažinti išmetamą ŠESD kiekį, 
absorbuoti ŠESD ir didinti atsparumą; 
ilgainiui siekiamo vis didesnio 
aplinkosauginio naudingumo ir užmojų 
masto;

Or. en

Pakeitimas 141
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisijos komunikate „Europos 
žaliasis kursas“ nurodoma, kad pertvarkai, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, reikalingi pokyčiai visose 
politikos srityse ir bendros visų 
ekonomikos sektorių ir visuomenės 
pastangos. 2019 m. gruodžio 12 d. išvadose 
Europos Vadovų Taryba konstatavo, kad 
su poveikio klimatui neutralumo tikslu turi 
būti suderinami ir jį įgyvendinti turi padėti 
visi atitinkami Sąjungos teisės aktai ir 
politika, kartu laikantis vienodų sąlygų 
principo, ir paprašė Komisijos išnagrinėti, 
ar dėl to reikia koreguoti dabartines 
taisykles;

(16) Komisijos komunikate „Europos 
žaliasis kursas“ nurodoma, kad pertvarkai, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, reikalingi pokyčiai visose 
politikos srityse ir bendros visų 
ekonomikos sektorių ir visuomenės 
pastangos. 2019 m. gruodžio 12 d. išvadose 
Europos Vadovų Taryba konstatavo, kad 
su poveikio klimatui neutralumo tikslu turi 
būti suderinami ir jį įgyvendinti turi padėti 
visi atitinkami Sąjungos teisės aktai ir 
politika, kartu laikantis vienodų sąlygų 
principo, ir paprašė Komisijos išnagrinėti, 
ar dėl to reikia koreguoti dabartines 
taisykles. Taigi Komisija turėtų įvertinti 
didelių transporto ir energetikos 
infrastruktūros projektų anglies pėdsaką 
atsižvelgdama į visą gyvavimo ciklą, 
įskaitant netiesiogiai išmetamą teršalų 
kiekį, ir turėtų svarstyti alternatyvas, 
kuriomis atsižvelgiama į energijos 
vartojimo sumažėjimą visame pasaulyje ir 
keleivių ir prekių vežimo srityse;

Or. en

Pakeitimas 142
Isabel García Muñoz
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) savo komunikate „Europos žaliasis 
kursas“1a Komisija pabrėžia spartesnį 
perėjimą prie tvaraus ir išmaniojo judumo 
kaip prioritetinės politikos, kuria siekiama 
transformuoti ES ekonomiką, visuomenę 
ir gamtinę aplinką ir neutralizuoti poveikį 
klimatui. Ji pažymi, kad prie Europos 
žaliojo kurso tikslų turėtų prisidėti visų 
rūšių transportas. Tam reikia remti 
daugiarūšį transportą, automatizuotą, 
šiuolaikišką ir prieinamą judumą ir 
junglumą, naudoti alternatyvų kurą ir 
įrengti tvarias pasikrovimo vietas. 
Siekiant paspartinti perėjimą prie tvaraus 
ir išmaniojo judumo reikėtų peržiūrėti 
TEN-T reglamentą;
_________________
1a 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019)640 final).

Or. en

Pakeitimas 143
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) siekdama užtikrinti perėjimą prie 
tvaraus ir išmaniojo judumo savo 
komunikate „Europos žaliasis kursas“1a 
Komisija pranešė apie savo ketinimą 
2020 m. priimti išsamią tvaraus ir 
išmaniojo judumo strategiją ir plataus 
užmojo priemones, kuriomis siekiama 
reikšmingai sumažinti visų rūšių 
transporto išmetamą CO2 ir teršalų kiekį. 
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Į strategiją bus įtraukti šių keturių sričių 
veiksmai: padidinti netaršių transporto 
priemonių ir alternatyvaus kelių, jūrų ir 
aviacijos kuro naudojimą; padidinti 
tvaresnių rūšių, kaip antai geležinkelių ir 
vidaus vandenų, transporto priemonių 
dalį ir visos transporto sistemos 
veiksmingumą; skatinti vartotojus daryti 
teisingą pasirinkimą ir remti mažataršius 
metodus; investuoti į mažataršius ir 
netaršius sprendimus, įskaitant 
infrastruktūrą. Be to, strategijoje reikėtų 
išnaudoti visas skaitmeninimo galimybes 
ir toliau turėtų būti teikiama pirmenybė 
aukščiausiems saugos ir saugumo 
standartams. Be to, ja reikėtų užtikrinti, 
kad perėjimas prie tvaraus ir išmaniojo 
judumo vyktų lygiagrečiai su transporto 
sektoriaus darbuotojams skirta teisinga 
pertvarka ir kad būtų skatinamas būtinas 
įgūdžių tobulinimas ir perkvalifikavimas 
siekiant prisitaikyti prie naujų iššūkių ir 
galimybių. Galiausiai išsamia strategija 
turėtų būti garantuojamas tvarių rūšių 
transporto įperkamumas ir prieinamumas 
visiems naudotojams;
_________________
1a 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019)640 final).

Or. en

Pakeitimas 144
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti 
įvertinti poreikį nustatyti aukštesnį 
Sąjungos 2030 m. išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo tikslą ir dėl jo pateikti 

Išbraukta.
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pasiūlymų, kad jis derėtų su 2050 m. 
poveikio klimatui neutralumo tikslu. 
Tame komunikate Komisija pabrėžė, kad 
siekti poveikio klimatui neutralumui tikslo 
turėtų padėti visų sričių ES politika ir 
savo vaidmenį turėtų atlikti visi sektoriai. 
Iki 2020 m. rugsėjo mėn. Komisija, 
remdamasi išsamiu poveikio vertinimu ir 
atsižvelgdama į savo atliktos integruotų 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų, kurie Komisijai teikiami 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2018/199936, analizės 
rezultatus, turėtų peržiūrėti Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslą ir 
išnagrinėti galimybes nustatyti naują 
2030 m. tikslą – išmetamą ŠESD kiekį 
sumažinti 50–55 proc., palyginti su 
1990 m. lygiu. Jei, jos manymu, reikėtų iš 
dalies pakeisti Sąjungos 2030 m. tikslą, ji 
turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikti atitinkamus pasiūlymus iš dalies 
pakeisti šį reglamentą. Be to, iki 2021 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų įvertinti, 
kokius pakeitimus reikėtų atlikti Sąjungos 
teisės aktuose, kuriais tas tikslas 
įgyvendinamas, kad išmetamas ŠESD 
kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;
_________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos 
ir klimato politikos veiksmų valdymo, 
kuriuo iš dalies keičiami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) 
Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 145
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu; tačiau, 
atsižvelgiant į stiprų susaistymo poveikį 
dėl ilgalaikės amortizacijos, reikalingos 
investuojant tam tikruose sektoriuose, 
kaip antai transporto infrastruktūros 
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sektoriuje, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
jau užprogramuotos investicijos būtų 
išsaugotos bent tol, kol pasiūla atitiks 
paklausą;

_________________ _________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 146
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti 
atitinkamus pasiūlymus iš dalies pakeisti 
šį reglamentą. Be to, iki 2021 m. birželio 
30 d. Komisija turėtų įvertinti, kokius 
pakeitimus reikėtų atlikti Sąjungos teisės 
aktuose, kuriais tas tikslas įgyvendinamas, 
kad išmetamas ŠESD kiekis būtų 
sumažintas 50–55 proc., palyginti su 
1990 m. lygiu;

Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų padidinti 2030 m. klimato politikos 
tikslą, t. y. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį 
65 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir 
nustatyti tinkamą 2040 m. tikslą 
atsižvelgiant į tai, ko reikia, norint 
pasiekti poveikio klimatui neutralumo 
tikslo. Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. 
Komisija turėtų įvertinti, kokius pakeitimus 
reikėtų atlikti Sąjungos teisės aktuose, 
kuriais tas tikslas įgyvendinamas, kad 
išmetamas ŠESD kiekis būtų sumažintas 
65 proc., palyginti su 1990 m. lygiu;

_________________ _________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 147
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
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poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Dėl neregėto 
ekonomikos nuosmukio po COVID-19 
pandemijos reikia atsižvelgti į naują 
padėtį ir atitinkamai pakeisti planus, kad 
išlaikytume mūsų visuomenės klestėjimą 
ir konkurencingumą. Todėl jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą;

_________________ _________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 148
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu, į kurį yra įtrauktos ir 
COVID-19 krizės pasekmės, ir 
atsižvelgdama į savo atliktos integruotų 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų, kurie Komisijai teikiami 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2018/199936, analizės 
rezultatus, turėtų peržiūrėti Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslą ir 
išnagrinėti galimybes nustatyti naują 
2030 m. tikslą – išmetamą ŠESD kiekį 
sumažinti 50–55 proc., palyginti su 
1990 m. lygiu. Jei, jos manymu, reikėtų iš 
dalies pakeisti Sąjungos 2030 m. tikslą, ji 
turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikti atitinkamus pasiūlymus iš dalies 
pakeisti šį reglamentą. Be to, iki 2021 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų įvertinti, 
kokius pakeitimus reikėtų atlikti Sąjungos 
teisės aktuose, kuriais tas tikslas 
įgyvendinamas, kad išmetamas ŠESD 
kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

_________________ _________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 

36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
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(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 149
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
ir patikimu poveikio vertinimu, kuriame 
atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį 
COVID-19 krizės poveikį, ir atsižvelgdama 
į savo atliktos integruotų nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų, kurie Komisijai teikiami pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
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Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas;

_________________ _________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Negalime užbėgti už akių poveikio vertinimo rezultatui jau įrašydami naujus 2030 m. tikslus. 
Be to, kadangi dėl COVID-19 krizės kyla didžiulių istorinę reikšmę turinčių socialinių ir 
ekonominių sunkumų, svarbu, kad Komisijai atliekant 2030 m. tikslų poveikio vertinimą būtų 
atsižvelgiama į šios krizės poveikį.

Pakeitimas 150
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
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tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti, palyginti su 
1990 m. lygiu. Jei, jos manymu, reikėtų iš 
dalies pakeisti Sąjungos 2030 m. tikslą, ji 
turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikti atitinkamus pasiūlymus iš dalies 
pakeisti šį reglamentą. Be to, iki 2021 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų įvertinti, 
kokius pakeitimus reikėtų atlikti Sąjungos 
teisės aktuose, kuriais tas tikslas 
įgyvendinamas, kad būtų pasiektas 
naujasis 2030 m. klimato srities tikslas;

_________________ _________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 151
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/199936, analizės rezultatus, 
turėtų padidinti 2030 m. klimato politikos 
tikslą, t. y. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį 
55–65 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir 
nustatyti tinkamą 2040 m. tikslą 
atsižvelgiant į tai, ko reikia, norint 
pasiekti poveikio klimatui neutralumo 
tikslo. Ji turėtų Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikti atitinkamus pasiūlymus iš 
dalies pakeisti šį reglamentą. Be to, iki 
2021 m. birželio 30 d. Komisija turėtų 
įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų atlikti 
Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas tikslas 
įgyvendinamas, kad išmetamas ŠESD 
kiekis būtų sumažintas, kiek būtina;

_________________ _________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 

36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
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(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 152
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Komisija turėtų atlikti bendrą 
galiojančio reglamento ir su juo susijusių 
deleguotųjų aktų įgyvendinimo vertinimą. 
Vertinimą reikėtų atlikti įtraukiant 
suinteresuotuosius subjektus, Europos 
Parlamentą, valstybes nares, regionus ir 
vietos subjektus, kurie turėtų būti įkėlę 
savo informaciją į Komisijos duomenų 
bazę. 2024 m. pabaigoje Komisija turėtų iš 
dalies pakeisti galiojantį reglamentą, kad 
jį atnaujintų;

Or. en

Pakeitimas 153
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
Sąjunga ir visos valstybės narės toliau 
siektų neutralaus poveikio klimatui tikslo 
ir užtikrinti nuspėjamumą ir visų 
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ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant 
įmones, darbuotojus ir profesines 
sąjungas, investuotojus ir vartotojus, 
pasitikėjimą, turėtų išnagrinėti galimybes 
nustatyti Sąjungos 2040 m. klimato tikslą 
ir prireikus Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų;

Or. en

Pakeitimas 154
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) valstybės narės ir toliau atsako už 
savo išmetamo teršalų kiekio mažinimo 
įsipareigojimus ir ekonomiškai efektyvius 
įnašus į ES poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, nustatytus jų ilgalaikėse 
strategijose;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad poveikio klimatui neutralumo tikslas yra nustatytas ES, o ne pavienių 
valstybių narių lygmeniu. Taigi poveikio klimatui neutralumo tikslui pasiekti nereikia, kad iki 
2050 m. būtų neutralizuotas kiekvienos valstybės narės poveikis klimatui. Valstybių narių 
įnašai turėtų būti grindžiami išlaidų veiksmingumo principu.

Pakeitimas 155
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Komisija turėtų įvertinti užimtumo 
poreikius, įskaitant švietimo ir mokymo 
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reikalavimus, ekonomikos raidą ir 
sąžiningos ir teisingos pertvarkos 
sukūrimą;

Or. en

Pakeitimas 156
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga 
ir valstybės narės kryptingai siektų 
poveikio klimatui neutralumo tikslo ir 
darytų pažangą prisitaikymo prie klimato 
kaitos srityje, Komisija turėtų reguliariai 
vertinti pažangą. Jei bendra valstybių 
narių pažanga, daroma įgyvendinant 
poveikio klimatui neutralumo tikslą ar 
prisitaikant prie klimato kaitos, būtų 
nepakankama arba jei Sąjungos 
priemonės būtų nesuderinamos su 
poveikio klimatui neutralumo tikslu ar 
netinkamos didinant gebėjimą prisitaikyti 
bei atsparumą arba mažinant 
pažeidžiamumą, Komisija pagal Sutartis 
turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be to, 
Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos 
didinant gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinant pažeidžiamumą 
dėl klimato kaitos, turėtų teikti 
rekomendacijas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 157
Barbara Thaler
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas;

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, ir atsižvelgdama į būtinus 
veiksmus, kurių reikia imtis ekonomikos 
nuosmukiui įveikti, Komisija turėtų 
reguliariai vertinti pažangą ir 
įgyvendinamų priemonių poveikį. Jei 
bendra valstybių narių pažanga, daroma 
įgyvendinant poveikio klimatui neutralumo 
tikslą ar prisitaikant prie klimato kaitos, 
būtų nepakankama arba jei Sąjungos 
priemonės būtų nesuderinamos su poveikio 
klimatui neutralumo tikslu ar netinkamos 
didinant gebėjimą prisitaikyti, Komisija 
turėtų imtis reikiamų veiksmų 
atsižvelgdama į poreikį užtikrinti mūsų 
Europos ekonomikos konkurencingumą. 
Be to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo ir konkurencingumo tikslais 
arba netinkamos didinant mūsų 
ekonomikos atsparumą ir mažinant 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos, turėtų 
teikti rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 158
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
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pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas;

pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas. 
Reikėtų sukurti vykdymo užtikrinimo 
sistemą, kad Komisija turėtų priemonių 
prašyti valstybių narių imtis būtinų 
prisitaikymo veiksmų ir galėtų taikyti 
sankcijas, jeigu valstybės narės 
nesilaikytų reikalavimų; 

Or. en

Pakeitimas 159
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
visos valstybės narės kryptingai siektų 
poveikio klimatui neutralumo tikslo ir 
darytų pažangą prisitaikymo prie klimato 
kaitos srityje, Komisija turėtų reguliariai 
vertinti pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
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nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas;

nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas; Jei 
valstybė narė neįgyvendina priemonių 
reaguodama į Komisijos rekomendacijas, 
Komisija turėtų imtis reikiamų priemonių, 
vadovaudamasi Sutartimis ir viešai 
paskelbdama šias priemones;

Or. en

Pakeitimas 160
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
ekosistemų atkūrimą arba mažinant 
pažeidžiamumą, Komisija pagal Sutartis 
turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be to, 
Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
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yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas;

nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
ekosistemų atkūrimą ir mažinant 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos, turėtų 
teikti rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 161
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos 
didinant gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinant pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, turėtų teikti 
rekomendacijas;

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ES lygmeniu ir 
darytų pažangą prisitaikymo prie klimato 
kaitos srityje, Komisija turėtų reguliariai 
vertinti pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant jų 
ilgalaikes strategijas ar prisitaikant prie 
klimato kaitos, būtų nepakankama arba jei 
Sąjungos priemonės būtų nesuderinamos 
su poveikio klimatui neutralumo tikslu ES 
lygmeniu ar netinkamos didinant gebėjimą 
prisitaikyti bei atsparumą arba mažinant 
pažeidžiamumą, Komisija pagal Sutartis 
turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be to, 
Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su jų ilgalaikėmis 
strategijomis arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad poveikio klimatui neutralumo tikslas yra nustatytas ES, o ne pavienių 
valstybių narių lygmeniu. Taigi poveikio klimatui neutralumo tikslui pasiekti nereikia, kad iki 
2050 m. būtų neutralizuotas kiekvienos valstybės narės poveikis klimatui. Valstybės narės 
apibrėžia savo įnašus siekiant ES tikslo savo ilgalaikėse strategijose.

Pakeitimas 162
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas;

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei bet kokios Sąjungos priemonės 
būtų nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 163
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) jeigu valstybės narės, regionai ar 
vietos subjektai ėmėsi tolesnių priemonių 
šiame reglamente nustatytiems tikslams 
pasiekti iki šio reglamento įsigaliojimo ar 
jam įsigaliojus, Komisija turėtų į tokias 
priemones atsižvelgti ir, jei taikytina, 
užtikrinti jas visoje Sąjungoje. Europos 
Parlamentas turėtų padėti Komisijai 
atlikti šią užduotį;

Or. en

Pakeitimas 164
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) rengiant institucinį dialogą ir 
keičiantis informacija glaudžiai 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
turėtų būti nubrėžta aiški kryptis, kaip 
pasiekti poveikio klimatui neutralumo 
tikslą. Tokį bendradarbiavimą turėtų 
užtikrinti nacionalinis ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklas ir nuo jo turėtų 
prasidėti būsimas veiksmų koordinavimas 
valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 165
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei 
ekonominiais duomenimis ir jame būtų 
atsižvelgta į įvairiapuses nepriklausomų 
ekspertų žinias, ir savo vertinimą grįsti 
atitinkama informacija (įskaitant 
valstybių narių pateiktą ir į ataskaitas 
įtrauktą informaciją), Europos aplinkos 
agentūros (EAA) ataskaitomis ir 
geriausiais turimais moksliniais 
įrodymais, įskaitant IPCC ataskaitas. 
Komisija įsipareigojo išnagrinėti, kaip 
įgyvendinant Europos žaliojo kurso 
politiką viešasis sektorius galėtų 
pasinaudoti ES taksonomija, todėl minėta 
informacija turėtų apimti informaciją 
apie aplinkos požiūriu tvarias Sąjungos ir 
valstybių narių investicijas, atitinkančias 
Reglamento (ES) 2020/... [Taksonomijos 
reglamento] reikalavimus, kai tokia 
informacija tampa prieinama. Komisija 
turėtų naudotis turima Europos statistika 
bei duomenimis ir prašyti ekspertų atlikti 
patikras. Komisijai, kai tinkama, turėtų 
padėti EAA, vadovaudamasi savo metine 
darbo programa;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 166
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti atitinkama 
informacija (įskaitant valstybių narių 

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti atitinkama 
informacija (įskaitant valstybių narių 



AM\1206522LT.docx 77/120 PE652.581v01-00

LT

pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją), 
Europos aplinkos agentūros (EAA) 
ataskaitomis ir geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais, įskaitant IPCC 
ataskaitas. Komisija įsipareigojo 
išnagrinėti, kaip įgyvendinant Europos 
žaliojo kurso politiką viešasis sektorius 
galėtų pasinaudoti ES taksonomija, todėl 
minėta informacija turėtų apimti 
informaciją apie aplinkos požiūriu tvarias 
Sąjungos ir valstybių narių investicijas, 
atitinkančias Reglamento (ES) 2020/... 
[Taksonomijos reglamento] reikalavimus, 
kai tokia informacija tampa prieinama. 
Komisija turėtų naudotis turima Europos 
statistika bei duomenimis ir prašyti 
ekspertų atlikti patikras. Komisijai, kai 
tinkama, turėtų padėti EAA, 
vadovaudamasi savo metine darbo 
programa;

pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją), 
Europos aplinkos agentūros (EAA) 
ataskaitomis ir geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais, įskaitant IPCC 
ataskaitas ir paskutinį įvertinimą, atliktą 
pagal Paryžiaus susitarimo 14 straipsnį. 
Komisija įsipareigojo išnagrinėti, kaip 
įgyvendinant Europos žaliojo kurso 
politiką viešasis sektorius galėtų 
pasinaudoti ES taksonomija, todėl minėta 
informacija turėtų apimti informaciją apie 
aplinkos požiūriu tvarias Sąjungos ir 
valstybių narių investicijas, atitinkančias 
Reglamento (ES) 2020/... [Taksonomijos 
reglamento] reikalavimus, kai tokia 
informacija tampa prieinama. Komisija 
turėtų naudotis turima Europos ir pasaulio 
statistika bei duomenimis ir prašyti 
ekspertų atlikti patikras. Komisijai, kai 
tinkama, turėtų padėti EAA, 
vadovaudamasi savo metine darbo 
programa;

Or. en

Pakeitimas 167
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti atitinkama 
informacija (įskaitant valstybių narių 
pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją), 
Europos aplinkos agentūros (EAA) 
ataskaitomis ir geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais, įskaitant IPCC 
ataskaitas. Komisija įsipareigojo 
išnagrinėti, kaip įgyvendinant Europos 

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti atitinkama 
informacija (įskaitant valstybių narių 
pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją). 
Komisija įsipareigojo išnagrinėti, kaip 
įgyvendinant Europos žaliojo kurso 
politiką viešasis sektorius galėtų 
pasinaudoti ES taksonomija, todėl minėta 
informacija turėtų apimti informaciją apie 
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žaliojo kurso politiką viešasis sektorius 
galėtų pasinaudoti ES taksonomija, todėl 
minėta informacija turėtų apimti 
informaciją apie aplinkos požiūriu tvarias 
Sąjungos ir valstybių narių investicijas, 
atitinkančias Reglamento (ES) 2020/... 
[Taksonomijos reglamento] reikalavimus, 
kai tokia informacija tampa prieinama. 
Komisija turėtų naudotis turima Europos 
statistika bei duomenimis ir prašyti 
ekspertų atlikti patikras. Komisijai, kai 
tinkama, turėtų padėti EAA, 
vadovaudamasi savo metine darbo 
programa;

aplinkos požiūriu tvarias Sąjungos ir 
valstybių narių investicijas, atitinkančias 
Reglamento (ES) 2020/... [Taksonomijos 
reglamento] reikalavimus, kai tokia 
informacija tampa prieinama. Komisija 
turėtų naudotis turima Europos statistika 
bei duomenimis ir prašyti ekspertų atlikti 
patikras;

Or. en

Pakeitimas 168
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti atitinkama 
informacija (įskaitant valstybių narių 
pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją), 
Europos aplinkos agentūros (EAA) 
ataskaitomis ir geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais, įskaitant IPCC 
ataskaitas. Komisija įsipareigojo 
išnagrinėti, kaip įgyvendinant Europos 
žaliojo kurso politiką viešasis sektorius 
galėtų pasinaudoti ES taksonomija, todėl 
minėta informacija turėtų apimti 
informaciją apie aplinkos požiūriu tvarias 
Sąjungos ir valstybių narių investicijas, 
atitinkančias Reglamento (ES) 2020/... 
[Taksonomijos reglamento] reikalavimus, 
kai tokia informacija tampa prieinama. 

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti moksliniais 
įrodymais (įskaitant valstybių narių 
pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją), 
Europos aplinkos agentūros (EAA) 
ataskaitomis ir geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais, įskaitant IPCC 
ataskaitas. Komisija įsipareigojo 
išnagrinėti, kaip įgyvendinant Europos 
žaliojo kurso politiką viešasis sektorius 
galėtų pasinaudoti ES taksonomija, todėl 
minėta informacija turėtų apimti 
informaciją apie aplinkos požiūriu tvarias 
Sąjungos ir valstybių narių investicijas, 
atitinkančias Reglamento (ES) 2020/... 
[Taksonomijos reglamento] reikalavimus, 
kai tokia informacija tampa prieinama. 
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Komisija turėtų naudotis turima Europos 
statistika bei duomenimis ir prašyti 
ekspertų atlikti patikras. Komisijai, kai 
tinkama, turėtų padėti EAA, 
vadovaudamasi savo metine darbo 
programa;

Komisija turėtų naudotis turima Europos 
statistika bei duomenimis ir prašyti 
ekspertų atlikti patikras. Komisijai, kai 
tinkama, turėtų padėti EAA, 
vadovaudamasi savo metine darbo 
programa. Šio vertinimo rezultatai turėtų 
būti pateikti Europos Parlamentui ir 
plačiai paskelbti, kad su jais galėtų 
susipažinti visa pilietinė visuomenė;

Or. en

Pakeitimas 169
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) piliečiai ir bendruomenės turi 
atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant 
pertvarką, kuria siekiama neutralizuoti 
poveikį klimatui, todėl turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos visuomenei 
dalyvauti ir aktyviai įsitraukti į klimato 
politikos veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą;

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą. Komisija turėtų 
garantuoti, kad būtų saugoma visų 
visuomenės grupių, įskaitant valstybes 
nares, regionus, vietos subjektus, Europos 
Parlamentą ir dalyvaujančias pilietinės 
visuomenės organizacijas, ir, kai 
taikytina, ja remiantis būtų imamasi 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 171
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą;

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą. Europos Komisija 
ir valstybės narės turėtų rengti piliečiams 
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ir įstaigoms skirtas informacines 
kampanijas;

Or. en

Pakeitimas 172
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą;

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, tad Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis pasaulio 
dalimis, kad Europoje pasiektų kuo 
didesnį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 173
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
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bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą;

bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, įskaitant piliečius, 
suinteresuotuosius subjektus, mažesnes 
organizacijas, profesines sąjungas ir 
darbuotojų atstovus, kad sudarytų joms 
sąlygas ir jas įgalintų imtis veiksmų, 
kuriais siekiama kurti neutralaus poveikio 
klimatui ir klimato kaitos poveikiui 
atsparią visuomenę, be kita ko, 
paskelbdama Europos klimato paktą;

Or. en

Pakeitimas 174
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą;

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus vietos, regioniniu, nacionaliniu, 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis. Todėl 
Komisija turėtų bendradarbiauti su visomis 
visuomenės grupėmis, kad sudarytų joms 
sąlygas ir jas įgalintų imtis veiksmų, 
kuriais siekiama kurti neutralaus poveikio 
klimatui ir klimato kaitos poveikiui 
atsparią visuomenę, be kita ko, 
paskelbdama Europos klimato paktą;

Or. en

Pakeitimas 175
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) pilietinis nepaklusnumas, kai 
viešosios įstaigos nesugeba pakankamai 
sumažinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, turėtų būti 
vertinamas kaip būtinybė ir pavyzdys;

Or. en

Pakeitimas 176
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros37 nustatytais 
principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 
vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

Išbraukta.
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gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
_________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 177
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros37 nustatytais 
principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 

Išbraukta.



AM\1206522LT.docx 85/120 PE652.581v01-00

LT

vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
_________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos išmetamo teršalų kiekio tikslai yra esminiai Sąjungos kovos su klimato kaita 
politikos elementai. Todėl apskaičiuojant Sąjungos nulinio grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio trajektoriją iki 2050 m. reikėtų visiškai įtraukti ES teisės aktų leidėjus 
ir taikyti bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 178
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 

(21) dėl pakeitimų, atliekamų laikantis 
žaliojo kurso, masto itin svarbu siekti 
konsensuso ir užtikrinti nuspėjamumą, 
patikimumą ir demokratinę atskaitomybę. 
Taigi su klimatu susijusioms priemonėms 
reikia taikyti įprastą teisėkūros procedūrą;
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užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros37 nustatytais 
principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 
vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 179
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
laipsniškai vykdant pertvarką, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
kad laikui bėgant išmetamas ŠESD kiekis 
būtų palaipsniui mažinamas, taip pat padėti 
vertinti priemonių suderinamumą ir 
pažangą, daromą įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, Komisija, 
nustatydama nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio užtikrinimo Sąjungoje iki 
2050 m. trajektorija, turėtų pateikti 
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priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros37 nustatytais 
principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 
vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Europos Parlamentui ir Tarybai 
atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų;

_________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 180
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Komisija turėtų įvertinti 
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Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros37 nustatytais 
principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 
vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

ES lygmens nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio užtikrinimo iki 2050 m. 
trajektorijos galimybes. Taigi, kai 
tinkama, Komisija gali teikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų;

_________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas yra nepriimtinas: abu teisės aktų leidėjai lieka nuošalyje. Teisės 
tarnybos neoficialiame dokumente aiškiai išdėstomi argumentai prieš įgaliojimų nustatyti 
trajektoriją iki 2050 m. perdavimą Komisijai.

Pakeitimas 181
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
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užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros37 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros37 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________ _________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 182
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir (21) siekiant užtikrinti, kad pertvarka, 
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patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros37 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, būtų negrįžtamas ir realistiškas 
procesas ir laikui bėgant išmetamas ŠESD 
kiekis būtų palaipsniui mažinamas, taip pat 
padėti vertinti priemonių suderinamumą ir 
pažangą, daromą įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, itin svarbu 
užtikrinti nuspėjamumą, stabilumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros37 nustatytais principais;

_________________ _________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 183
Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros37 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonomikos 
sektoriams ir ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Komisija turėtų atlikti 
išsamų poveikio sektoriui vertinimą. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros37 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

_________________ _________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 184
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta nulinio 
grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros37 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Komisija turėtų įvertinti 
padarytą pažangą ir pateikti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais būtų nustatyta nulinio grynojo 
išmetamo ŠESD kiekio užtikrinimo 
Sąjungoje iki 2050 m. trajektorija. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros37 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

_________________ _________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 185
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
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23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) klimato kaita iš esmės yra 
tarpvalstybinio masto problema, todėl 
norint veiksmingai papildyti ir sustiprinti 
nacionalinę politiką reikalingi koordinuoti 
Sąjungos lygmens veiksmai. Kadangi šio 
reglamento tikslų, t. y. iki 2050 m. 
Sąjungoje neutralizuoti poveikį klimatui, 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti, o dėl veiksmo masto ir poveikio 
tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(23) klimato kaita iš esmės yra 
tarpvalstybinio masto problema, todėl 
norint veiksmingai papildyti ir sustiprinti 
klimato politiką reikalingi koordinuoti 
pasaulinio lygmens veiksmai. Taigi 
Sąjungai būtų nenaudinga aukoti savo 
konkurencingumą pasaulyje sumažinant 
išmetamą anglies dioksido kiekį, jeigu kiti 
svarbūs pasaulio veikėjai atsisakytų 
laikytis tokios politikos; 

Or. en

Pakeitimas 186
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) pagal Reglamento 2018/1139 87 
straipsnį Europos aviacijos saugos 
agentūrai (EASA) pavedama kas trejus 
metus skelbti Europos aviacijos 
aplinkosaugos ataskaitą (EAER), kurioje 
objektyviai apžvelgiama aplinkos 
apsaugos būklė, susijusi su Sąjungos 
civiline aviacija. Ta ataskaita turėtų būti 
naudojama kaip priemonė ilgainiui stebėti 
laipsnišką išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą 
aviacijos sektoriuje. Be to, ataskaitoje 
turėtų būti pateikiamos rekomendacijos, 
kaip pagerinti aplinkos apsaugą civilinės 
aviacijos srityje. EASA pateikiant tokias 
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rekomendacijas jos reikėtų nurodyti 
galimybes užpildyti spragas tarp esamo ir 
būsimo Europos aviacijos sektoriaus 
aplinkosauginio veiksmingumo ir 
poveikio klimatui neutralumo tikslų. 
Ataskaitoje turėtų būti stebimas ir 
apibūdinamas įgyvendinamų priemonių 
veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 187
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) transporto sektorius yra itin 
svarbus Sąjungos ekonominei veiklai. Be 
to, transporto priemonės išmeta 
ketvirtadalį Europoje išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir yra pagrindinė 
miestų oro taršos priežastis. Siekiant 
užtikrinti, kad transporto ištekliai būtų 
naudojami veiksmingai, atsižvelgiant į 
veiklos realijas ir norint sumažinti tuščių 
reisų skaičių, nes tai yra svarbus 
elementas siekiant Paryžiaus susitarimo 
tikslų, susijusių su išmetamo CO2 kiekio 
mažinimu, neturėtų būti leidžiama vykdyti 
tuščių tarptautinio transporto reisų, 
išskyrus atvejus, kai kyla su veikla susijusi 
būtinybė;

Or. en

Pakeitimas 188
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) transporto sektoriaus išmetamas 
teršalų kiekis nuolat didėja nuo 1990 m.; 
tai rodo, kad vien naujomis 
technologijomis grindžiamų priemonių 
nepakanka, jeigu nėra sprendžiama 
nuolatinio prekių ir keleivių vežimo 
srautų didėjimo problema. Siekiant 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
transportą reikėtų apskritai mažinti, visų 
pirma, panaikinant lengvatinio 
apmokestinimo pridėtinės vertės 
grandines pagal laisvosios prekybos 
susitarimus ir vėl pradėti apmokestinti 
gamybą, riboti masinį turizmą ir plėtoti 
vietos ir tvarų turizmą;

Or. en

Pakeitimas 189
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Komisija kuo greičiau ir vėliausiai 
iki 2021 m. pavasario turėtų pateikti 
sistemą, kuri būtų palanki keleivių vežimo 
geležinkelių transportu, įskaitant 
naktinius traukinius, plėtrai, kad būtų 
siūloma patogi ir patikima alternatyva 
trumpalaikiams skrydžiams. Reikėtų 
aprėpti tokius klausimus, kaip 
apmokestinimas ir aplinkos apsaugos 
išorės aspektai, investicijos į atnaujintus 
geležinkelių riedmenis pasitelkiant 
Europos lėšas ir veiklos vykdytojų 
bendradarbiavimas, susijęs su 
tvarkaraščiais ir rezervavimu, kad 
kelionės traukiniu būtų malonios ir 
įperkamos;

Or. en
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Pakeitimas 190
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) atsižvelgiant į Sąjungos pastangas 
kelių transportą pakeisti geležinkelių 
transportu, kad pirmautų išmetamo CO2 
kiekio požiūriu veiksmingiausios rūšies 
transportas, ir į tai, kad 2021 m. bus 
Europos geležinkelių metai, teisėkūros 
srityje ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
bendros Europos geležinkelių erdvės 
sukūrimui iki 2024 m. pašalinant visą 
administracinę naštą ir panaikinti 
protekcionistinius nacionalinės teisės 
aktus;

Or. en

Pakeitimas 191
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekdama užtikrinti aiškią kryptį 
įgyvendinant netaršaus judumo tikslą, 
įtvirtintą Europos žaliajame kurse, 
Komisija turėtų gerokai sumažinti 
nemokamų aviacijos sektoriui skiriamų 
leidimų skaičių ES ATLP sistemoje, kad 
bet kokiais veiksmais ar neveikimu 
pasaulio lygmeniu nebūtų sumažinamas 
ES gebėjimas savarankiškai imtis 
didesnio užmojo veiksmų;

Or. en
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Pakeitimas 192
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) dėl itin didelio išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, kurį 
išmeta orlaiviai, kruiziniai laivai ir 
iškastiniu kuru varomi automobiliai, į 
tokių rūšių transporto priemonių reklamą 
reikėtų įtraukti 20 proc. jos ploto užimantį 
perspėjimą, nes klaidinanti ir agresyvi 
reklama yra draudžiama pagal 
Direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos 
komercinės veiklos;

Or. en

Pakeitimas 193
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) TEN-T infrastruktūra atlieka 
strateginį vaidmenį Sąjungoje siekiant 
poveikio klimatui neutralumo tikslo. Taigi 
iki 2030 m. būtų itin svarbu užbaigti 
pagrindinį tinklą, kad būtų galima pereiti 
prie tvaresnių rūšių transporto;

Or. en

Pakeitimas 194
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) be to, pagal Reglamento 2018/1139 
87 straipsnį Europos aviacijos saugos 
agentūra (EASA) turėtų siekti užtikrinti, 
kad civilinės aviacijos gaminiai nedarytų 
didelės žalos klimatui, aplinkai ir žmonių 
sveikatai. Europos Parlamento iniciatyva 
ES sukūrė EASA įgyvendinamą 
bandomąjį projektą, kurio tikslas – 
parengti ekologinio ženklo programą, 
pagal kurią keleiviams, plačiajai 
visuomenei ir kitiems subjektams, 
įskaitant privačiuosius ir viešuosius 
investuotojus, teikiama lengvai prieinama, 
patikima ir nepriklausoma informacija 
apie aviacijos veiksmingumą klimato 
požiūriu. Programos tikslas – sumažinti 
aviacijos sektoriaus poveikį klimatui 
sudarant galimybę ES piliečiams 
remiantis patikima informacija pasirinkti 
tvaresnius ir klimatui nekenksmingus 
variantus. Programa turėtų būti 
papildoma klimato politika; ji turėtų būti 
būtinoji sąlyga norint dalyvauti viešai 
finansuojamuose projektuose;

Or. en

Pakeitimas 195
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) tarptautiniu lygmeniu 
prognozuojama, kad iki 2050 m. jūrų 
transporto išmetamas CO2 kiekis padidės 
50–250 proc. Sąjungos jūrų transporto 
išmetamas CO2 kiekis taip pat sparčiai 
didėja – nuo 1990 iki 2008 m. išaugo 
48 proc. Nesiėmus veiksmų jūrų 
transporto išmetamiesiems teršalams 
mažinti, prognozuojama, kad iki 2050 m. 
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tokių išmetamųjų teršalų kiekis padidės 
86 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, o tai 
pakenktų kitų sektorių pastangoms 
klimato kaitos srityje, Sąjungos tikslui ne 
vėliau kaip iki 2050 m. tapti neutralizuoto 
ŠESD poveikio ekonomika ir Paryžiaus 
susitarimo tikslui. Šiuo metu jūrų 
transportas yra vienintelis sektorius, kurio 
atžvilgiu aiškiai nenustatyti ES 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai arba 
konkrečios poveikio švelninimo 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 196
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) Komisija kuo greičiau ir vėliausiai 
iki 2021 m. pavasario turėtų pateikti 
išsamų teisės aktų rinkinį, kurio tikslas – 
mažinti oro transporto išmetamą teršalų 
kiekį atsižvelgiant į bendrą išmetamo 
teršalų kiekio poveikį klimato kaitai, ypač 
į spinduliuotės poveikį, dėl kurio poveikis 
klimato kaitai gali būti dvigubai didesnis. 
Komisija turėtų sutelkti dėmesį į bendrą 
oro transporto naudojimo mažinimą, o ne 
į hipotetinį technologinį proveržį ir 
pateikti planą, kaip laipsniškai atsisakyti 
kenksmingo „biokuro“;

Or. en

Pakeitimas 197
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)



PE652.581v01-00 100/120 AM\1206522LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) kadangi transportui tenka ir svarbi 
mūsų Europos klestėjimo dalis, ir mūsų 
išmetamo CO2 kiekio dalis, Europos 
Komisija turėtų daug daugiau stengtis, 
visų pirma, paskirstyti finansinius 
išteklius ir, kai būtina, priimti atskirus 
teisės aktus, kad užtikrintų pagrindinio 
TEN-T tinklo užbaigimą iki 2030 m. ir 
papildomo tinklo – iki 2040 m.;

Or. en

Pakeitimas 198
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) kiekvienas naujas Komisijos 
pasiūlymas vienas po kito esančiuose 
etapuose (arba atsižvelgiant į atitinkamus 
klimato srities tikslus) turėtų būti 
vertinamas taikant privalomą atkūrimo 
kriterijų ir atsižvelgiant į visų lygmenų 
ekonominius aspektus visose valstybėse 
narėse. Reikėtų atitinkamai peržiūrėti 
klimato srities tikslus, ypač po COVID-19 
sukeltos ekonomikos krizės;

Or. en

Pagrindimas

Kai sakome, kad niekas neturėtų likti nuošalyje, turėtume tai sakyti nuoširdžiai.

Pakeitimas 199
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23c) kuo greičiau ir ne vėliau nei iki 
2021 m. pavasario Komisija turėtų pradėti 
vertinti visų Europos Sąjungos danguje 
vykdomų trumpalaikių ir oro taksi 
skrydžių ekologinį tvarumą atsižvelgdama 
į alternatyvių transporto priemonių, ypač 
geležinkelių transporto, prieinamumą ir 
galimą plėtrą. Tokį vertinimą vėliau 
reikėtų panaudoti kaip pagrindą parengti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, siekiant apriboti 
skrydžius, kai esama kitų tinkamų 
alternatyvų;

Or. en

Pakeitimas 200
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23c) reikia skubiai imtis sustiprintų 
veiksmų siekiant sumažinti jūrų 
transporto išmetamą teršalų kiekį ir 
įtraukti jūrų transporto sektorių į ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ES ATLPS), kartu imantis kitų 
priemonių, kaip antai uostų žalinimo 
priemonių, užtikrinant, kad jūsų 
transporto sektorius padėtų pasiekti visos 
Sąjungos ekonomikos tikslo iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir 2030 ir 
2040 m. tikslų;

Or. en

Pakeitimas 201
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
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23 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23d) Sąjunga turėtų toliau stengtis 
stiprinti žiedinę ekonomiką ir remti 
atsinaujinančiųjų išteklių alternatyvas, 
kuriomis galima pakeisti iškastiniu kuru 
pagrįstus produktus ir medžiagas. Šiuo 
požiūriu Sąjunga turėtų skatinti tvaraus 
alternatyvaus kuro naudojimą, ypač tuose 
sektoriuose, kuriuose yra didesnis 
išmetamo teršalų kiekio mažinimo 
potencialas, kaip antai aviacijos ir jūrų 
transporto sektoriuose. Prie pertvarkos 
turėtų prisidėti ir kuro standartai, kurie 
negali būti grindžiami vien rinkos 
sistema;

Or. en

Pakeitimas 202
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23d) Komisija kuo greičiau ir vėliausiai 
iki 2021 m. pavasario turėtų pateikti 
išsamų teisės aktų rinkinį, kurio tikslas – 
mažinti jūrų transporto išmetamą teršalų 
kiekį, sutelkiant dėmesį į bendrą jūrų 
transporto naudojimo mažinimą, o ne į 
hipotetinį technologinį proveržį ir 
pateikiant planą, kaip laipsniškai 
atsisakyti kenksmingo „biokuro“;

Or. en

Pakeitimas 203
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
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23 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23e) siekdama iki 2050 m. įgyvendinti 
Europos žaliajame kurse įtvirtintą 
poveikio klimatui neutralumo tikslą 
Komisija taip pat turėtų sugriežtinti 
konkrečius teisės aktus dėl veiksmingumo 
išmetamo CO2 kiekio požiūriu standartų, 
taikomų automobiliams, furgonams ir 
sunkvežimiams, parengti konkrečias 
priemones užtikrinti kelių transporto 
elektrifikavimą ir imtis iniciatyvos 
padidinti tvaraus alternatyvaus kuro 
gamybą ir naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 204
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
23 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23f) taip pat reikėtų apsvarstyti 
galimybę užtikrinti pakankamas 
investicijas į tinkamos infrastruktūros 
sukūrimą siekiant užtikrinti nulinio 
išmetamo teršalų kiekio judumą, įskaitant 
įvairiarūšio vežimo platformas, ir 
sustiprinant Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės (EITP) vaidmenį 
remiant perėjimą prie išmaniojo, tvaraus 
ir saugaus judumo ES;

Or. en

Pakeitimas 205
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

Pasiūlymas dėl reglamento
23 g konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23g) ES teisėkūros veiksmai turėtų būti 
iš esmės orientuojami į Europos 
geležinkelių tinklo, visų pirma, 
tarptautinių jungčių, junglumą, kad 
vidutinio ir tolimojo susisiekimo keleivių 
kelionės geležinkelių transportu būtų 
patrauklesnės, ir į krovinių vežimo 
geležinkelių ir vidaus vandenų kelių 
transportu pajėgumų didinimą;

Or. en

Pakeitimas 206
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
23 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23h) TEN-T infrastruktūra atlieka 
strateginį vaidmenį siekiant padėti 
įgyvendinti poveikio klimatui neutralumo 
tikslus. Itin svarbu kuo greičiau užbaigti 
tokius koridorius, be kita ko, siekiant 
toliau daryti pažangą pereinant nuo kelių 
transporto prie geležinkelių transporto, 
visų pirma, vykdant komercinį prekių 
vežimą ir kitą komercinę transporto 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 207
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo Šiuo reglamentu nustatoma laipsniško 
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laipsniško išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo Sąjungoje sistema.

išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
Sąjungoje sistema.

Or. en

Pakeitimas 208
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo 
laipsniško išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo Sąjungoje sistema.

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo, 
realistiško ir laipsniško išmetamo ŠESD 
kiekio mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo Sąjungoje sistema.

Or. en

Pakeitimas 209
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo 
laipsniško išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo Sąjungoje sistema.

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo 
laipsniško išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo ES lygmeniu sistema.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad poveikio klimatui neutralumo tikslas yra nustatytas ES, o ne pavienių 
valstybių narių lygmeniu. Taigi poveikio klimatui neutralumo tikslui pasiekti nereikia, kad iki 
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2050 m. būtų neutralizuotas kiekvienos valstybės narės poveikis klimatui. Valstybės narės 
apibrėžia savo įnašus siekiant ES tikslo savo ilgalaikėse strategijose.

Pakeitimas 210
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo 
laipsniško išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo Sąjungoje sistema.

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo ir 
spartaus išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
ir natūraliais absorbentais pašalinamo 
ŠESD kiekio didinimo Sąjungoje sistema.

Or. en

Pakeitimas 211
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo 
laipsniško išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo Sąjungoje sistema.

Šiuo reglamentu nustatoma laipsniško 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo ir 
natūraliais ar kitais absorbentais 
pašalinamo ŠESD kiekio didinimo 
Sąjungoje sistema.

Or. en

Pakeitimas 212
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto 
ilgalaikio temperatūros tikslo, nustatomas 
iki 2050 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti 
pažangą siekiant Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje nustatyto visuotinio 
prisitaikymo tikslo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 213
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 
siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo apriboti vidutinės 
temperatūros didėjimą pasaulyje, kad jis 
neviršytų 2 °C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu, ir stengtis užtikrinti, kad 
temperatūra padidėtų ne daugiau nei 
1,5 °C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu, nustatomas iki 2040 m. 
Sąjungoje įgyvendintinas privalomas 
poveikio klimatui neutralumo tikslas ir 
sistema, padėsianti daryti pažangą siekiant 
Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Or. en

Pakeitimas 214
Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 
siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
tikslo stengtis užtikrinti, kad temperatūra 
padidėtų ne daugiau nei 1,5 °C, palyginti 
su ikipramoninio laikotarpio lygiu, 
nustatomas iki 2050 m. Sąjungoje 
įgyvendintinas privalomas poveikio 
klimatui neutralumo tikslas ir sistema, 
padėsianti daryti pažangą siekiant 
Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Or. en

Pakeitimas 215
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 
siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. Sąjungoje ir pavienėse valstybėse 
narėse įgyvendintinas privalomas poveikio 
klimatui neutralumo tikslas ir sistema, 
padėsianti daryti pažangą siekiant 
Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Or. en

Pakeitimas 216
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
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susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 
siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. ES lygmeniu įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 
siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad poveikio klimatui neutralumo tikslas yra nustatytas ES, o ne pavienių 
valstybių narių lygmeniu. Taigi poveikio klimatui neutralumo tikslui pasiekti nereikia, kad iki 
2050 m. būtų neutralizuotas kiekvienos valstybės narės poveikis klimatui. Valstybės narės 
apibrėžia savo įnašus siekiant ES tikslo savo ilgalaikėse strategijose.

Pakeitimas 217
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas antropogeninės 
kilmės išmetamoms ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamoms ŠESD, 
išvardytoms Reglamento (ES) 2018/1999 
V priedo 2 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 218
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas antropogeninės 
kilmės išmetamoms ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamoms ŠESD, 
išvardytoms Reglamento (ES) 2018/1999 

Šis reglamentas taikomas antropogeninės 
kilmės išmetamoms ir natūraliais 
absorbentais pašalinamoms ŠESD, 
išvardytoms Reglamento (ES) 2018/1999 
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V priedo 2 dalyje. V priedo 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 219
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 Poveikio klimatui neutralumo 
tikslas

2 Poveikio klimatui neutralumo 
tikslai

Or. en

Pakeitimas 220
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo 
ir absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo 
išmetamo ŠESD kiekio.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 221
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio.

1. Ne vėliau kaip 2040 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo ŠESD kiekio, įskaitant su 
Sąjunga susijusį tarptautinio jūrų ir oro 
transporto išmetamą teršalų kiekį, 
balansas – taigi iki tos datos išmetamas 
ŠESD kiekis sumažinamas iki nulinio 
grynojo išmetamo ŠESD kiekio; ši 
priemonė taikoma kiekvienai valstybei 
narei.

Or. en

Pakeitimas 222
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio.

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas 
Sąjungoje – taigi iki tos datos išmetamas 
ŠESD kiekis sumažinamas iki nulinio 
grynojo išmetamo ŠESD kiekio. Kiekviena 
valstybė narė savo teritorijoje ne vėliau 
kaip iki 2050 m. turi pasiekti nulinį 
išmetamųjų teršalų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 223
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
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reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio.

reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio, nustatant reikalavimą, kad 
prisidėtų visos valstybės narės ir visi 
sektoriai.

Or. en

Pakeitimas 224
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio.

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos ir nacionalinės 
teisės aktais reglamentuojamų ŠESD 
kiekio balansas – taigi iki tos datos 
išmetamas ŠESD kiekis sumažinamas iki 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio.

Or. en

Pakeitimas 225
Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio.

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo visų ES ekonominės veiklos 
sektorių ŠESD kiekio balansas – taigi iki 
tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio.
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Or. en

Pakeitimas 226
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio.

1. Iki 2050 m. turėtų būti užtikrintas 
visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio.

Or. en

Pakeitimas 227
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nuo 2051 m. sausio 1 d. Sąjungoje 
ir visose valstybėse narėse pašalinamas 
ŠESD kiekis viršys išmetamą ŠESD kiekį.

Or. en

Pakeitimas 228
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nuo 2051 m. sausio 1 d. Sąjungoje 
ir visose valstybėse narėse pašalinamas 
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ŠESD kiekis viršys išmetamą ŠESD kiekį.

Or. en

Pakeitimas 229
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės tarptautiniu, Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir sektorių 
lygmenimis imasi būtinų priemonių, kad 
sudarytų sąlygas bendrai įgyvendinti 1 
dalyje nustatytą poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, atsižvelgdamos į tai, kad 
svarbu skatinti valstybių narių, 
ekonomikos sektorių ir piliečių tarpusavio 
sąžiningumą ir solidarumą užtikrinant 
teisingą pertvarką ir nieko nepaliekant 
nuošalyje.

Or. en

Pakeitimas 230
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą ES lygmens 
poveikio klimatui neutralumo tikslą, 
atsižvelgdamos į tai, kad svarbu skatinti 
valstybių narių tarpusavio sąžiningumą ir 
solidarumą, į išlaidų veiksmingumo 
principą ir valstybių narių galimybę 
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saugoti CO2.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės ir toliau atsako už savo išmetamo teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimus, 
nustatytus jų ilgalaikėse strategijose. Šiuo požiūriu svarbu atsižvelgti į išlaidų veiksmingumo 
principą ir galimybę saugoti CO2.

Pakeitimas 231
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių, 
ekonominės veiklos vykdytojų ir piliečių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą 
užtikrinant teisingą pertvarką ir nieko 
nepaliekant nuošalyje.

Or. en

Pakeitimas 232
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai ir 
individualiai įgyvendinti 1 dalyje 
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klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

nustatytus poveikio klimatui neutralumo 
tikslus, atsižvelgdamos į tai, kad svarbu 
skatinti valstybių narių tarpusavio 
sąžiningumą ir solidarumą, socialinę 
sanglaudą ir pažeidžiamų piliečių 
apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 233
Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

2. Susitarus, atitinkamos Sąjungos 
institucijos ir valstybės narės atitinkamais 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis imasi 
būtinų priemonių, kad sudarytų sąlygas 
bendrai įgyvendinti 1 dalyje nustatytą 
poveikio klimatui neutralumo tikslą, 
atsižvelgdamos į socialines, ekonomines ir 
sektorių aplinkybes ir į tai, kad svarbu 
skatinti valstybių narių tarpusavio 
sąžiningumą ir solidarumą.

Or. en

Pakeitimas 234
José Ramón Bauzá Díaz
RENEW frakcijos vardu
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai ir 
nacionaliniu lygmeniu įgyvendinti 1 
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klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

dalyje nustatytą poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, atsižvelgdamos į 
būtinybę laipsniškai atsisakyti iškastinio 
kuro naudojimo ir į tai, kad svarbu skatinti 
valstybių narių tarpusavio sąžiningumą ir 
solidarumą.

Or. en

Pakeitimas 235
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos 
ir valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, 
atsižvelgdamos į tai, kad svarbu skatinti 
valstybių narių tarpusavio sąžiningumą ir 
solidarumą.

2. Valstybėms narėms 
rekomenduojama nacionaliniu lygmeniu 
imtis būtinų priemonių, kad sudarytų 
sąlygas bendrai įgyvendinti 1 dalyje 
nustatytą klimato srities tikslą, 
atsižvelgiant į tai, kad svarbu skatinti 
valstybių narių tarpusavio sąžiningumą ir 
solidarumą, turint omenyje jų ekonomikos 
atsigavimo po COVID-19 krizės lygį.

Or. en

Pakeitimas 236
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą, solidarumą ir 
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teisingą pertvarką.

Or. en

Pakeitimas 237
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti ir užtikrinti 
valstybių narių tarpusavio sąžiningumą ir 
solidarumą.

Or. en

Pakeitimas 238
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
imasi būtinų priemonių, kad sudarytų 
sąlygas bendrai įgyvendinti 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, atsižvelgdamos į tai, kad svarbu 
skatinti valstybių narių tarpusavio 
sąžiningumą ir solidarumą.

Or. en
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Pakeitimas 239
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės ir toliau atsako už 
savo įsipareigojimus sumažinti išmetamą 
teršalų kiekį. Valstybės narės apibrėžia 
savo įnašus siekiant ES lygmens poveikio 
klimatui neutralumo tikslo savo 
ilgalaikėse strategijose.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad poveikio klimatui neutralumo tikslas yra nustatytas ES, o ne pavienių 
valstybių narių lygmeniu. Taigi poveikio klimatui neutralumo tikslui pasiekti nereikia, kad iki 
2050 m. būtų neutralizuotas kiekvienos valstybės narės poveikis klimatui. Valstybės narės 
apibrėžia savo įnašus siekiant ES tikslo savo ilgalaikėse strategijose.

Pakeitimas 240
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija sukuria duomenų bazę, 
kad į ją būtų įkeliama svarbi informacija 
apie valstybių narių, regionų ir vietos 
subjektų teisės aktus, politiką ir gerąją 
patirtį prieš įgaliojant šiam reglamentui 
arba jam įsigaliojus.

Or. en

Pakeitimas 241
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2020 m. rugsėjo mėn. Komisija, 
atsižvelgdama į 2 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, peržiūri Reglamento 
(ES) 2018/1999 2 straipsnio 11 dalyje 
nurodytą Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėja galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. Jei, Komisijos 
manymu, tą tikslą reikia iš dalies pakeisti, 
ji teikia atitinkamus pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Išbraukta.

Or. en


