
AM\1225955LT.docx PE689.639v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Transporto ir turizmo komitetas

2020/0300(COD)

4.3.2021

PAKEITIMAI
23 - 182
Nuomonės projektas
Rovana Plumb
(PE661.992v01-00)

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m.

Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))



PE689.639v01-00 2/93 AM\1225955LT.docx

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\1225955LT.docx 3/93 PE689.639v01-00

LT

Pakeitimas 23
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP24 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų. Ji taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama;

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP24 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonominė plėtra ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
natūralios aplinkos, ir sudarytos palankios 
sąlygos siekti darnaus vystymosi tikslų. Ji 
taip pat suteikė galimybę Sąjungai 
pasauliniu mastu kalbėti vienu balsu 
klimato ir aplinkos klausimais. Vertindama 
7-ąją AVP Komisija taip pat padarė išvadą, 
kad pažanga, susijusi su gamtos apsauga, 
sveikata ir politikos integracija, yra 
nepakankama. Galima teigti, jog trūkumai 
yra susiję su tuo, kad nenustatyti 
prasmingi rodikliai ir priežiūros sistemos, 
trūksta išteklių aplinkos apsaugos teisės 
aktams įgyvendinti, nenustatyti prioritetai 
ir į kitas politikos sritis neįtraukti 
aplinkosauginiai klausimai. Be to, 
Komisija savo vertinime24a pažymėjo, kad 
nepaisant vis didėjančio aplinkosaugos 
tikslų užmojo, išlaidos aplinkos apsaugai 
Sąjungoje daugelį metų išliko nedidelės ir 
kad neįgyvendinus aplinkosaugos teisės 
aktų Sąjungos ekonomika kasmet patiria 
apie 55 mlrd. EUR išlaidų sveikatos 
priežiūrai ir tiesioginių aplinkos apsaugos 
išlaidų;
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_________________ _________________
24 COM(2019)233 final. 24 COM(2019)233 final.

24a 
https://ec.europa.eu/environment/action-
programme/pdf/COM_2019_233_F1_RE
PORT_FROM_COMMISSION_ET_V3_
P1_1020956.pdf.

Or. en

Pakeitimas 24
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), Sąjunga turi išskirtinę, tačiau 
nedidelę galimybę kitą dešimtmetį imtis 
lyderės vaidmens tvarumo srityje, 
sprendžiant neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurias galima 
išspręsti tik užtikrinant greitus ir plataus 
užmojo sisteminius pokyčius. Kaip 
nurodyta ataskaitoje „SOER 2020“, nuo 
XX a. 6-ojo dešimtmečio matomi pasaulio 
klimato ir ekosistemų pokyčiai yra tokie, 
kokių nėra buvę dešimtmečius ar net 
tūkstantmečius. Nuo 1950 m. pasaulio 
gyventojų skaičius išaugo tris kartus, o 
miestų gyventojų skaičius išaugo keturis 
kartus. Nepakeitus dabartinio augimo 
modelio, prognozuojama, kad neigiamas 
poveikis aplinkai toliau didės, o tai turės 
tiesioginį ir netiesioginį žalingą poveikį 
žmonių sveikatai ir gerovei ir galiausiai 
sunaikins mūsų pragyvenimo šaltinius. 
Tai ypač pasakytina apie didžiausią poveikį 
aplinkai darančius sektorius – maisto, 
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judumo, energetikos, taip pat 
infrastruktūros ir pastatų. Atsižvelgiant į 
tai, svarbu užtikrinti, kad Sąjunga ir jos 
valstybės narės skatintų sveiką gyvenseną, 
įskaitant aktyvų judumą vaikščiojant ir 
važiuojant dviračiu, ir taip sudarytų 
galimybę ekologiniu požiūriu atkurti 
miestų teritorijose esančias viešąsias 
erdves ir sudarytų sąlygas investuoti į 
atitinkamos aplinkosauginiu požiūriu 
tvaraus netaršaus judumo 
infrastruktūros, įskaitant įvairiarūšes 
platformas, plėtrą, siekiant skatinti 
perėjimą prie kitų transporto rūšių ir 
stiprinant Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės (EITP) vaidmenį remiant 
perėjimą prie išmaniojo, tvaraus ir 
saugaus judumo Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 25
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 
išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 

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

dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei. Tai ypač pasakytina 
apie didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius – maisto, judumo, energetikos, 
taip pat infrastruktūros ir pastatų. 
Atsižvelgiant į tai, svarbu keisti mūsų 
požiūrį į judumą ir panaikinti 
individualizavimo dogmą, kad visais 
lygmenimis būtų laikomasi bendros 
judumo praktikos; sudaryti sąlygas kurti 
daugiarūšes tvaraus keleivinio ir 
krovininio transporto platformas; 
suderinti Europos prekybos politiką su 
Europos aplinkos apsaugos tikslais, 
pirmenybę teikiant tolimojo susisiekimo 
krovininio transporto, turinčio didelį 
anglies pėdsaką, mažinimui;

Or. en

Pakeitimas 26
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis EAA ataskaita „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva. 
Žinios, būtinos siekiant tvarios Europos“ 
(angl. The European environment – state 
and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe („SOER 
2020“)), 2020 m. Sąjunga turi išskirtinę 
galimybę imtis lyderės vaidmens tvarumo 
srityje ir spręsti neatidėliotinas su tvarumu 
susijusias problemas, kurioms būtini 
sisteminiai sprendimai. Kaip nurodyta 
ataskaitoje „SOER 2020“, nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio matomi pasaulio klimato ir 
ekosistemų pokyčiai yra tokie, kokių nėra 
buvę dešimtmečius ar net tūkstantmečius. 
Nuo 1950 m. pasaulio gyventojų skaičius 

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

išaugo tris kartus, o miestų gyventojų 
skaičius išaugo keturis kartus. Nepakeitus 
dabartinio augimo modelio, 
prognozuojama, kad neigiamas poveikis 
aplinkai toliau didės, o tai turės tiesioginį ir 
netiesioginį žalingą poveikį žmonių 
sveikatai ir gerovei, todėl reikėtų teikti 
pirmenybę tvariam ekonomikos augimui 
ir investicijoms bei konkurencingai 
ekonomikai. Tai ypač pasakytina apie 
didžiausią poveikį aplinkai darančius 
sektorius maisto, judumo, energetikos, taip 
pat infrastruktūros ir pastatų. Todėl svarbu 
užtikrinti pakankamas investicijas į 
tinkamų išmaniojo ir mažataršio judumo 
infrastruktūrų, pritaikytų padėčiai 
įvairiuose Europos regionuose, kūrimą; 

Or. pt

Pakeitimas 27
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį 
kursą25 – naują plėtros strategiją, pagal 
kurią įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika bei sveikomis ir atspariomis 
ekosistemomis. Europos žaliajame kurse 
taip pat raginama spartinti perėjimą prie 
darnaus ir išmaniojo judumo, nes 
transporto sektoriuje susidaro 
ketvirtadalis viso ES išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis 
vis dar didėja. Siekiant neutralizuoti 
poveikį klimatui, transporto sektoriuje 
išmetamų teršalų kiekį reikia sumažinti 
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100 proc. ne vėliau kaip iki 2050 m. 
Atsižvelgdama į tai, Komisija priėmė 
dokumentą „Darnaus ir išmanaus 
judumo strategija“25a, kuriame 
sprendžiamas šis uždavinys ir sprendžiami 
visų taršos šaltinių klausimai. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)26 
teisėje įtvirtintas Sąjungos tikslas ne vėliau 
kaip iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui;

_________________ _________________
25 COM(2019)640 final. 25 COM(2019)640 final.

25a COM(2020)789 final. 
26 COM(2020)80 final. 26 COM(2020)80 final.

Or. en

Pakeitimas 28
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en
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Pakeitimas 29
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) gaila, kad Europos Komisijos 
priimtoje Darnaus ir išmanaus judumo 
strategijoje numatyta, kad ne vėliau kaip 
iki 2050 m. reikia tik 90 proc. sumažinti 
transporto sektoriuje išmetamų teršalų 
kiekį, ir į ją netgi neįtrauktas joks 
pasiūlymas, kaip ES turėtų kovoti su 
likusiu išmetamų teršalų kiekiu, 
atsižvelgiant į 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslą;

Or. en

Pakeitimas 30
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl kritinės 
klimato ir aplinkos padėties26a tokia 
kritinė padėtis paskelbta Europoje ir 
visame pasaulyje, o naujoji Komisija 
raginama imtis skubių ir svarbių veiksmų 
šioje srityje, be kita ko, šalinant 
dabartinės Sąjungos politikos 
neatitikimus ir siekiant spręsti kritinės 
klimato ir aplinkos padėties keliamus 
sunkumus, užtikrinant, kad visi atitinkami 
būsimi pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų ir biudžeto būtų 
visiškai suderinti su tikslu apriboti 
visuotinį atšilimą iki 1,5 °C ir neprisidėtų 
prie biologinės įvairovės mažėjimo. 
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2019 m. sausio 30 d. diskusijoms skirtame 
Komisijos dokumente „Darni Europa – iki 
2030 m.“ padaryta išvada, kad ekologinė 
krizė yra aktualiausias Europos tvarumo 
uždavinys. 2019 m. gruodžio 10 d. 
Bendrųjų reikalų taryba priėmė išvadas, 
kuriose išreiškė apgailestavimą dėl to, kad 
gamtos išteklių naudojimas tampa vis 
labiau netvarus. Šiuo atžvilgiu Europos 
Parlamentas paragino Komisiją parengti 
tikslą sumažinti pasaulinį Sąjungos 
vartojimo ir gamybos pėdsaką, 
atsižvelgiant į Žemės planetos galimybių 
ribas;
_________________
26a Priimti tekstai, 2019 11 28, 
P9_TA(2019)0078.

Or. en

Pakeitimas 31
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius ir gamtos procesais pagrįsti 
sprendimai, būtini atsparumui didinti, 
ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Ekonomikos atsigavimas suteikia 
unikalią galimybę paspartinti perėjimą 
prie neutralaus poveikio klimatui, 
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priesaku nepakenkti; pirmenybę teikiant investicijoms į 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą ir tvarias technologijas. Reikia 
nustatyti apsaugos priemones, kuriomis 
būtų užtikrinta, kad jokie ES pinigai 
nebūtų skiriami pasenusiems projektams, 
pvz., iškastinio kuro infrastruktūrai, kad 
investicijos nekainuotų daugiau. Šiam 
tikslui pasiekti reikės visų ekonomikos 
sektorių veiksmų, įskaitant tvarių formų 
privačiojo ir viešojo transporto, taip pat 
krovinių vežimo paslaugų plėtojimą ir 
naują požiūrį į miestų planavimą, 
užtikrinant teisingą ir sąžiningą perėjimą 
nė vieno nepaliekant nuošalyje. Be to, 
pagal ekonomikos gaivinimo planą „Next 
Generation EU“ rengiamos visos 
iniciatyvos turėtų būti grindžiamos 
Europos žaliojo kurso priesaku nepakenkti;

Or. en

Pakeitimas 32
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

poveikio klimatui, pirmenybę teikiant 
investicijoms į priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą ir iš tiesų 
tvarias technologijas. Kad būtų pasiektas 
šis tikslas, reikės imtis su kiekviena 
transporto rūšimi susijusių veiksmų. Tam 
reikės vykdyti diskusijas dėl viešųjų 
investicijų į transporto rūšis, kurios kitą 
dešimtmetį neturi jokių tvarumo 
perspektyvų, kuriose būtų sprendžiami 
energijos mokesčių politikos ir subsidijų 
kurui klausimai. Taip pat reikės nustatyti 
griežtus naujų degalų, įskaitant vandenilį, 
aplinkosauginius kriterijus, kad būtų 
išvengta iškastinio kuro pramonės 
įsišaknijimo. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso 
priesaku nepakenkti;

Or. en

Pakeitimas 33
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 
ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika ir bus 
skatinama skaitmeninė ir klimato 
pertvarka, įsipareigojant mažinti 
transporto ir turizmo sektorių atsakomybę 
nuo iškastinio kuro, ir perėjimas prie 
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rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso 
priesaku nepakenkti;

tvarių ir neutralių technologijų, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Be to, pagal ekonomikos 
gaivinimo planą „Next Generation EU“ 
rengiamos visos iniciatyvos turėtų būti 
grindžiamos Europos žaliojo kurso tikslais;

Or. pt

Pakeitimas 34
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi, Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) metinėje tvaraus augimo 
ataskaitoje iš naujo suformuluotas 
Europos semestro procesas, kad jis 
atitiktų iš esmės pasikeitusias 
ekonomines, socialines ir aplinkosaugines 
sąlygas, taip pat ir po koronaviruso 
pandemijos. Jis turėtų būti naudojamas 
kaip svertas siekiant JT darnaus 
vystymosi tikslų;

Or. en

Pakeitimas 35
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pateiktų pasiūlymą dėl Aštuntosios 
aplinkosaugos veiksmų programos (8-oji 
AVP) ir taip būtų išvengta reguliavimo 
spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
numatyta priimti naują aplinkosaugos 
veiksmų programą. Europos aplinkos 
agentūra (EAA) ir Europos cheminių 
medžiagų agentūra (ECHA) prireikus 
turėtų į veiklą įtraukti kitas Europos 
agentūras, pavyzdžiui, Europos aviacijos 
saugos agentūrą, Europos jūrų saugumo 
agentūrą ir Europos geležinkelių 
agentūrą, kad būtų galima geriau suprasti 
sektorių ypatumus ir pasinaudoti 
svarbiausiais duomenimis ir žiniomis;

Or. fr

Pakeitimas 36
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 37
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 38
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-

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

ojoje AVP ir Komisijos komunikate 
„Švari mūsų visų planeta. Strateginė 
klestinčios, modernios ir konkurencingos 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“1 jau nustatytą 
ilgalaikį tikslą ne vėliau kaip iki 2050 m. 
„gyventi gerai pagal mūsų planetos 
išgales“, kartu atsižvelgiant į įgytą patirtį 
atliekant 7-osios AVP vertinimą. ES, 
vykdydama AVP ir kitą politiką, turėtų 
siekti pirmauti pasaulyje įgyvendinant 
Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 2030 m. ir 
joje nustatytus darnaus vystymosi tikslus, 
sudarant galimybę vykdyti sisteminius 
Sąjungos ekonomikos pokyčius, kuriais 
būtų užtikrina planetos išgales atitinkanti 
gerovė;

Or. en

Pakeitimas 39
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 40
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) 8-oji AVP, laikantis Europos 
žaliojo kurso uždavinių, yra galimybė 
priimti trūkstamą 2030 m. ES strategiją, 
pagal kurią mūsų politika būtų suderinta 
su JT Darbotvarke iki 2030 m. ir jos 
darnaus vystymosi tikslais, nustatant 
konkrečius ir išmatuojamus tikslus ir 
naudojantis priežiūros ir korekcijos 
mechanizmais;

Or. en

Pakeitimas 41
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) 8-oji AVP turėtų padėti paspartinti 
perėjimą prie regeneracinės ekonomikos, 
kuri mūsų planetai grąžina daugiau nei iš 
jos paima, ir taip pagerinti gamtos padėtį, 
sausumos ir vandens ekosistemų veikimą 
ir paskatinti įsipareigoti vykdyti 
ekosistemomis grindžiamą valdymą ir 
teikti investicijas į atkūrimą, kad būtų 
sudarytos sąlygos ateities kartoms 
paveldėti geresnės būklės pasaulį. 
Regeneracinė ekonomika turėtų būti 
derinama su tvaria gerovės ekonomika, 
kurioje būtų pripažįstama, kad mūsų 
visuomenių gerovė ir klestėjimas priklauso 
nuo stabilaus klimato, sveikos aplinkos ir 
klestinčių ekosistemų; tai sukuria saugią 
aplinką, kurioje galime plėtoti ekonomiką, 
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užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama regeneracinė ekonomika 
stiprina atsparumą ir apsaugo dabarties bei 
ateities kartų gerovę;

ir saugią aplinką ateities kartoms. Augant 
pasaulio gyventojų skaičiui ir gamtinių 
išteklių paklausai, ekonominė veikla turėtų 
būti plėtojama taip, kad nebūtų daroma 
žala, o, atvirkščiai, klimato kaitos ir 
aplinkos būklės blogėjimo tendencija būtų 
pakreipta priešinga linkme, būtų saugoma 
biologinė įvairovė, mažinama tarša ir 
išlaikomas bei didinamas gamtinis 
kapitalas, taip užtikrinant atsinaujinančiųjų 
išteklių gausą ir mažesnį prarandamų 
neatsinaujinančiųjų išteklių kiekį. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, išteklių 
vartojimo mažinimu ir veiksmingumu, 
prisitaikymu prie naujų iššūkių ir bendra 
kūryba grindžiama regeneracinė 
ekonomika stiprina atsparumą ir apsaugo 
dabarties bei ateities kartų gerovę;

Or. en

Pakeitimas 42
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

užtikrinant atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių gausą. 
Nuolatiniu inovacijų diegimu, prisitaikymu 
prie naujų iššūkių ir bendra kūryba 
grindžiama tvari ekonomika stiprina 
atsparumą ir apsaugo dabarties bei ateities 
kartų gerovę;

Or. en

Pakeitimas 43
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt



PE689.639v01-00 20/93 AM\1225955LT.docx

LT

Pakeitimas 44
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 45
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) remiantis EBPO duomenimis, 
metinį pasaulinį biologinės įvairovės 
finansavimą iš visų šaltinių (kaip 
apskaičiuota, 78–91 mlrd. USD) smarkiai 
viršijo metinė vyriausybių parama, kuri 
gali būti žalinga biologinei įvairovei1a. Dėl 
to reikia užtikrinti Europos transporto 
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 
transporto sektoriaus palankumą 
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biologinei įvairovei. Neatidėliotinas 
laipsniškas aplinkai kenksmingų subsidijų 
panaikinimas Sąjungos ir valstybių narių 
lygmenimis yra vienas iš 2013 m. priimtos 
7-osios AVP tikslų. Be to, Europos 
Parlamentas jau ragino iki 2020 m. 
Sąjungoje ir kiekvienoje valstybėje narėje 
sparčiai laipsniškai naikinti tiesiogines ir 
netiesiogines subsidijas iškastiniam 
kurui2a – šio tikslo G 20 iki šiol 
nepasiekė3a. Siekiant įgyvendinti 8-osios 
AVP teminius tikslus, viena iš jos būtinų 
sąlygų turėtų būti nedelsiant ir ne vėliau 
kaip 2022 m. Sąjungos, nacionaliniu, 
subnacionaliniu ir vietos lygmenimis 
laipsniškai panaikinti visas tiesiogines ir 
netiesiogines (kaip antai atleidimą nuo 
mokesčių) aplinkai žalingas subsidijas, 
įskaitant subsidijas iškastiniam kurui;
_________________
1a EBPO (2020 m.), „Išsami pasaulinių 
biologinės įvairovės finansų apžvalga“.
2a 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos 
žaliojo kurso (P9_TA(2020)0005). 
3a https://sdg.iisd.org/commentary/guest-
articles/all-change-and-no-change-g20-
commitment-on-fossil-fuel-subsidy-
reform-ten-years-on/.

Or. en

Pakeitimas 46
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 

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

žiedinė ekonomika, nulinės taršos tikslas ir 
su gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas. Be to, turėtų 
būti nurodytos reikiamos sąlygos, kurias 
sudarius visi susiję subjektai galėtų pasiekti 
ilgalaikius ir teminius prioritetinius tikslus. 
Kartu turėtų būti užtikrintas teminių 
prioritetinių tikslų ir sektorių politikos 
integravimas siekiant didinti politikos 
priemonių nuoseklumą, atsižvelgiant į 
sektorių, kaip antai transporto ir turizmo, 
ypatumus;

Or. fr

Pakeitimas 47
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pagrindimas

SESV 349 nurodyta, kad, atsižvelgiant į atokiausių regionų socialinės ir ekonominės 
struktūros padėtį, kurią sunkina jų atokumas, izoliuotumas, mažumas, sunkios topografinės ir 
klimato sąlygos, ekonominis priklausomumas nuo keleto produktų, o šių veiksnių pastovumas 
ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą, institucijos nustato konkrečias horizontaliųjų 
Sąjungos programų priemones.
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Pakeitimas 48
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
poveikio klimatui neutralumas, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, 
netoksiškos žiedinės ekonomikos 
užtikrinimas, nulinės taršos tikslas ir su 
gamyba ir vartojimu susijusio neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimas visuose 
ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
transporto ir turizmo sektorius. Be to, 
turėtų būti nurodytos reikiamos sąlygos, 
kurias sudarius visi susiję subjektai galėtų 
pasiekti ilgalaikius ir teminius 
prioritetinius tikslus, kad niekas nebūtų 
paliktas nuošaly, taip pat turėtų būti 
nustatyti veiksmai, būtini šioms sąlygoms 
pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 49
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

poveikio aplinkai mažinimas visuose 
ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
transporto ir turizmo sektorius. Be to, 
turėtų būti nurodytos reikiamos sąlygos, 
kurias sudarius visi susiję subjektai galėtų 
pasiekti ilgalaikius ir teminius 
prioritetinius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 50
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) 8-ojoje AVP turėtų būti nustatyti 
teminiai prioritetiniai tikslai šiose srityse: 
klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas 
prie klimato kaitos, biologinės įvairovės 
apsauga ir atkūrimas, nulinės taršos tikslas, 
žiedinė ekonomika, įskaitant gamybos ir 
vartojimo ir susijusio poveikio aplinkai 
mažinimą. Be to, turėtų būti nurodyti 
reikiami veiksmai, kuriuos atlikus visi 
susiję subjektai galėtų pasiekti ilgalaikius ir 
teminius prioritetinius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 51
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) 8-osios AVP ilgalaikiais ir 
teminiais prioritetiniais tikslais turėtų būti 
užtikrinta, kad tvarumas, išmetamo ŠESD 
kiekio mažinimas ir biologinės įvairovės 
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apsauga būtų neatsiejamai integruoti į 
visų susijusių politikos sričių rengimą ir 
įgyvendinimą, įskaitant politiką, susijusią 
su judumu, turizmu, miestų planavimu ir 
transporto infrastruktūra, naujų 
transporto darbuotojų įgūdžių vystymu 
visą gyvenimą, kartu kuriant atitinkamų 
politikos sričių sinergiją;

Or. en

Pakeitimas 52
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) 8-osios AVP ilgalaikiais ir 
teminiais prioritetiniais tikslais turėtų būti 
siekiama reguliariai vertinti visą Sąjungos 
politiką, kad būtų nustatyti Sąjungos 
politikos ir šios AVP politikos tikslų 
neatitikimai, siekiant užtikrinti šių tikslų 
nuoseklumą, suderinamumą ir 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 53
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

grindžiamo požiūrio į daugiapakopį 
valdymą. Įgyvendinimas, vykdymo 
užtikrinimas ir atskaitomybė yra labai 
svarbūs. Politiką formuoti ir įgyvendinti 
reikėtų labiau integruotai, kad būtų kuo 
labiau padidinta ekonominių, aplinkos ir 
socialinių tikslų sinergija, nustatant 
aiškius kriterijus, kartu sistemingai 
vertinant galimus kompromisus tarp jų ir 
sistemingai vertinant pažeidžiamų grupių 
poreikius. Be to, siekiant užtikrinti 8-osios 
AVP sėkmę ir pasiekti jos prioritetinius 
tikslus, svarbu skaidriai bendradarbiauti su 
nevyriausybiniais subjektais. Tai reiškia, 
kad poveikio vertinimai, kuriais 
grindžiama politika, turi būti viešai 
paskelbti ir prieinami vos tik juos 
užbaigus, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą 
byloje C-57/16 P1a. Siekiant vykdyti 
sėkmingą aplinkos politiką, svarbu 
įgyvendinti aplinkos apsaugos teisės aktus 
ir užtikrinti jų vykdymą. Visų pirma 
paramos ir gairių reikia žemesnio 
lygmens valdymui vykdyti, siekiant į kitus 
sektorius integruoti aplinkos politiką;

_________________
1a C-57/16 P, ClientEarth / Komisija, 
ECLI:EU:C:2018:660.

Or. en

Pakeitimas 54
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. pt

Pakeitimas 55
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Jungtinių Tautų aplinkos 
programoje ir EBPO pasauliniame 
aplinkos forume pabrėžta, kad aplinkos 
pokyčiai daro poveikį lyties atžvilgiu. 
Todėl atliekant veiksmus ir siekiant tikslų, 
susijusių su 8-osios AVP prioritetinių 
tikslų įgyvendinimu, įskaitant lyčių 
aspekto integravimą ir veiksmus, kuriais 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, būtina 
atsižvelgti į lyčių aspektą, kad neliktų 
lyčių nelygybės;

Or. en

Pakeitimas 56
Jutta Paulus

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

(11b) veiksmai, kuriais siekiama 
Sąjungos aplinkos ir klimato tikslų, turi 
būti vykdomi kartu įgyvendinant Europos 
socialinių teisių ramstį ir turi būti visiškai 
su juo suderinami. Tam reikėtų skirti itin 
daug dėmesio transporto sektoriuje, 
kuriame socialinis dempingas ne tik 
kenkia žmonių gerovei, bet ir skatina 
netvarias transporto rūšis;

Or. en

Pakeitimas 57
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus bei 
išorės politikos sinergija yra labai svarbūs 
siekiant Sąjungos aplinkos ir klimato 
tikslų. Transporto sektoriuje Sąjunga 
susiduria su vis didesne didėjančių kitų 
pasaulio regionų veikėjų konkurencija ir 
jis yra glaudžiai susijęs su tarptautinės 
prekybos dinamika, ypač dėl vykdomos 
tolesnio liberalizavimo politikos. Tai itin 
taikytina aviacijos sektoriui, kuriame oro 
susisiekimo sutarčių sudarymas su 
trečiosiomis šalimis nepadeda mažinti su 
pajėgumais susijusių problemų, mažinti 
sektoriuje išmetamo teršalų kiekio ir 
gerinti prastėjančių darbo sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 58
Jutta Paulus
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Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir visų Sąjungos vidaus 
bei išorės politikos krypčių sinergija ir 
suderinamumas norint užtikrinti politikos 
suderinamumą darnaus vystymosi labui 
yra labai svarbūs siekiant Sąjungos 
aplinkos ir klimato tikslų. Ar tie tikslai bus 
pasiekti, priklauso taip pat ir nuo to, ar 
bus pasiekti visi JT 2030 m. darnaus 
vystymosi tikslai. ES turėtų stiprinti savo 
klimato diplomatiją, visų pirma tokiuose 
sektoriuose kaip aviacijos ir laivybos 
sektoriai, kurių klausimą reikia spręsti 
pasauliniu mastu. Mūsų politika turi tapti 
pavyzdžiu tokioms institucijoms, kaip 
Tarptautinė civilinės aviacijos 
organizacija (ICAO) ir Tarptautinė jūrų 
organizacija (IMO), ir pagal ją turėtų būti 
nustatyti plataus užmojo pasauliniai 
standartai;

Or. en

Pakeitimas 59
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) JT aplinkos programa ir EBPO 
pasaulinis aplinkos forumas pabrėžė, kad 
klimato kaita daro poveikį lyties atžvilgiu. 
Todėl atliekant veiksmus ir siekiant tikslų, 
susijusių su 8-osios AVP prioritetinių 
tikslų įgyvendinimu, įskaitant veiksmus, 
kuriais atsižvelgiama į lyčių aspektą, ir 
lyčių aspekto integravimą, būtina 
atsižvelgti į lyčių aspektą, kad būtų 
pasiekta lyčių lygybė;

Or. en

Pakeitimas 61
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) įgyvendinant integruotą jūrų 
politiką turėtų būti labiau atsižvelgiama į 
veiksmų programą;

Or. fr

Pakeitimas 62
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
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13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Europos Komisija turėtų vertinti 
Sąjungos ir valstybių narių pažangą 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į pertvarką, kuria siekiama 
atsparesnės, tvaresnės gerovės 
ekonomikos, kuri atitiktų planetos išgales. 
Tai atitinka Tarybos27 ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto28 
raginimus ekonominės veiklos rezultatus ir 
visuomenės pažangą vertinti atsižvelgiant 
ne tik į BVP, o siekti, kad politikos 
kelrodis būtų gerovė (tam pritaria ir 
EBPO29). Kad šis tikslas būtų 
įgyvendintas, reikėtų apsvarstyti 
dabartines sistemas ir, jeigu reikia, jas 
pritaikyti Sąjungos reikalavimams;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 63
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
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14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu. Tas vertinimas 
turėtų derėti su stebėsenos arba valdymo 
priemonėmis, apimančiomis konkretesnius 
aplinkos ir klimato politikos aspektus 
(pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/2018)30, aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra arba stebėsenos 
priemonėmis, susijusiomis su žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologine 
įvairove, oru, vandeniu, dirvožemiu, 
atliekomis, arba bet kokia kita aplinkos 
politika, ir neturėtų daryti jiems poveikio. 
Kartu su kitomis priemonėmis, kurios 
naudojamos rengiant Europos semestro 
programą, Eurostato darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ataskaitą31 ir Komisijos 
strateginio prognozavimo ataskaitą, jis 
būtų nuoseklaus tarpusavyje susijusių 
stebėsenos ir valdymo priemonių rinkinio 
dalis;

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 
vertinama atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius, susijusius su patikimų duomenų 
ir griežtų rodiklių prieinamumu ir 
tinkamumu, ir turėtų būti grindžiamas 
atotrūkio nuo tikslo metodika. Tas 
vertinimas turėtų derėti su stebėsenos arba 
valdymo priemonėmis, apimančiomis 
konkretesnius aplinkos ir klimato politikos 
aspektus (pavyzdžiui, numatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1999/2018)30, aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra, EUROFOUND 
Europos gyvenimo kokybės tyrimu 
(EGKT) arba stebėsenos priemonėmis, 
susijusiomis su netoksiška žiedine 
ekonomika, nuline tarša, biologinės 
įvairovės apsauga, oru, vandeniu, 
dirvožemiu, atliekomis, arba bet kokia kita 
aplinkos politika, ir neturėtų daryti jiems 
poveikio. Kartu su kitomis priemonėmis, 
kurios naudojamos rengiant Europos 
semestro programą, Eurostato darnaus 
vystymosi tikslų stebėsenos ataskaitą31 ir 
Komisijos strateginio prognozavimo 
ataskaitą, 8-osios AVP prioritetinių tikslų 
įgyvendinimo pažangos vertinimas turėtų 
būti didesnio, nuoseklaus ir tarpusavyje 
susijusių stebėsenos ir valdymo priemonių 
rinkinio, apimančio ne tik aplinkos, bet ir 
socialinius bei ekonominius veiksnius, 
dalis. Komisija turėtų atlikti esamų 
stebėsenos sistemų ir rodiklių vertinimą 
Sąjungos lygmeniu, o remiantis jo 
rezultatais būtų galima parengti „ne tik 
BVP rodiklių“, pagal kuriuos būtų galima 
įvertinti pažangą siekiant tvarios gerovės 
ekonomikos, rinkinį;

_________________ _________________
30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 

30 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, 
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OL L 328, 2018 12 21, p. 1– 77. OL L 328, 2018 12 21, p. 1– 77.
31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Pakeitimas 64
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Komisija, EAA ir kitos atitinkamos 
agentūros turėtų turėti prieigą prie 
valstybių narių pateiktų duomenų ir 
rodiklių, juos pakartotinai naudoti ir 
tobulinti, laikydamosi taikytinų Sąjungos 
teisės aktų. Be to, turėtų būti naudojami 
kiti duomenų šaltiniai, pavyzdžiui, 
palydovų duomenys ir apdorota 
informacija, gauta taikant Europos Žemės 
stebėsenos programą („Copernicus“), 
ypatingą dėmesį skiriant oro kokybei, 
teikiant „Copernicus“ atmosferos 
stebėsenos paslaugą (CAMS), Europos 
miškų gaisrų informacinę sistemą ir 
Europos perspėjimo apie potvynius 
sistemą, arba duomenų platformų 
(pavyzdžiui, Europos jūrų stebėjimo ir 
duomenų tinklo arba Cheminių medžiagų 
stebėsenos informacinės platformos) 
duomenys. Taikant šiuolaikines 
skaitmenines priemones ir dirbtinį intelektą 
galima veiksmingai valdyti ir analizuoti 
duomenis – taip sumažinama 
administracinė našta ir kartu didinamas 
savalaikiškumas ir kokybė. Reikia 
nustatyti patikimus ir prasmingus 
rodiklius, grindžiamus atotrūkio nuo 
tikslo metodika, kad būtų tinkamai 
stebima pažanga siekiant Europos žaliojo 
kurso tikslų;

Or. en



PE689.639v01-00 34/93 AM\1225955LT.docx

LT

Pakeitimas 65
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 66
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Komisija, EAA ir kitos atitinkamos 
agentūros turėtų turėti prieigą prie 
valstybių narių pateiktų duomenų ir 

(15) Komisija, EAA ir kitos atitinkamos 
Europos agentūros turėtų turėti prieigą prie 
valstybių narių pateiktų duomenų ir 



AM\1225955LT.docx 35/93 PE689.639v01-00

LT

rodiklių ir juos pakartotinai naudoti, 
laikydamosi taikytinų Sąjungos teisės aktų. 
Be to, turėtų būti naudojami kiti duomenų 
šaltiniai, pavyzdžiui, palydovų duomenys 
ir apdorota informacija, gauta taikant 
Europos Žemės stebėsenos programą 
(„Copernicus“), Europos miškų gaisrų 
informacinę sistemą ir Europos perspėjimo 
apie potvynius sistemą, arba duomenų 
platformų (pavyzdžiui, Europos jūrų 
stebėjimo ir duomenų tinklo arba Cheminių 
medžiagų stebėsenos informacinės 
platformos) duomenys. Taikant 
šiuolaikines skaitmenines priemones ir 
dirbtinį intelektą galima veiksmingai 
valdyti ir analizuoti duomenis – taip 
sumažinama administracinė našta ir kartu 
didinamas savalaikiškumas ir kokybė;

rodiklių ir juos pakartotinai naudoti, 
laikydamosi taikytinų Sąjungos teisės aktų. 
Be to, turėtų būti naudojami kiti duomenų 
šaltiniai, pavyzdžiui, palydovų duomenys 
ir apdorota informacija, gauta taikant 
Europos Žemės stebėsenos programą 
(„Copernicus“), Europos miškų gaisrų 
informacinę sistemą ir Europos perspėjimo 
apie potvynius sistemą, arba duomenų 
platformų (pavyzdžiui, Europos jūrų 
stebėjimo ir duomenų tinklo arba Cheminių 
medžiagų stebėsenos informacinės 
platformos) duomenys. Taikant 
šiuolaikines skaitmenines priemones ir 
dirbtinį intelektą galima veiksmingai 
valdyti ir analizuoti duomenis – taip 
sumažinama administracinė našta ir kartu 
didinamas savalaikiškumas ir kokybė;

Or. fr

Pakeitimas 67
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) be to, laikydamosi Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvose 
2003/4/EB, 2007/2/EB ir (ES) 2019/1024 
nustatytų reikalavimų, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami duomenys, 
informacija ir rodikliai, skirti 8-osios AVP 
įgyvendinimui stebėti, būtų laisvai 
prieinami, nediskriminaciniai, teikiami 
atvirosios prieigos pagrindu, tinkami, 
aukštos kokybės, palyginami, atnaujinti, 
patogūs naudoti ir lengvai prieinami 
internetu;

(16) be to, laikydamosi Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvose 
2003/4/EB, 2007/2/EB, 2016/2284/ES ir 
(ES) 2019/1024 nustatytų reikalavimų, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami duomenys, informacija ir 
rodikliai, skirti 8-osios AVP įgyvendinimui 
stebėti, būtų laisvai prieinami, 
nediskriminaciniai, teikiami atvirosios 
prieigos pagrindu, tinkami, aukštos 
kokybės, palyginami, atnaujinti, patogūs 
naudoti ir lengvai prieinami internetu ir 
realiame gyvenime;

Or. en
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Pakeitimas 68
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) be to, laikydamosi Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvose 
2003/4/EB, 2007/2/EB ir (ES) 2019/1024 
nustatytų reikalavimų, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami duomenys, 
informacija ir rodikliai, skirti 8-osios AVP 
įgyvendinimui stebėti, būtų laisvai 
prieinami, nediskriminaciniai, teikiami 
atvirosios prieigos pagrindu, tinkami, 
aukštos kokybės, palyginami, atnaujinti, 
patogūs naudoti ir lengvai prieinami 
internetu;

(16) be to, laikydamosi Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvose 
2003/4/EB, 2007/2/EB ir (ES) 2019/1024 
nustatytų reikalavimų, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami duomenys, 
informacija ir rodikliai, skirti 8-osios AVP 
įgyvendinimui stebėti, būtų laisvai 
prieinami, nediskriminaciniai, teikiami 
atvirosios prieigos pagrindu, tinkami, 
aukštos kokybės, palyginami, atnaujinti, 
patogūs naudoti ir lengvai prieinami per 
bendrą interneto platformą;

Or. pt

Pakeitimas 69
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kad būtų pasiekti 8-osios AVP 
prioritetiniai tikslai, EAA ir ECHA turėtų 
turėti pakankamai pajėgumų ir išteklių, kad 
būtų sukurta patikima, prieinama ir skaidri 
žinių ir įrodymų bazė, padedanti 
įgyvendinti strateginius Europos žaliojo 
kurso prioritetus ir vertinti pagal programą 
padarytą pažangą;

(17) kad būtų pasiekti 8-osios AVP 
prioritetiniai tikslai, EAA ir ECHA turėtų 
turėti pakankamai pajėgumų ir išteklių, kad 
būtų sukurta patikima, prieinama ir skaidri 
žinių ir įrodymų bazė, padedanti 
įgyvendinti strateginius Europos žaliojo 
kurso prioritetus ir vertinti pagal programą 
padarytą pažangą. Prireikus EAA ir 
ECHA turėtų į veiklą įtraukti kitas 
Europos agentūras, pavyzdžiui, Europos 
aviacijos saugos agentūrą, Europos jūrų 
saugumo agentūrą ir Europos 
geležinkelių agentūrą, kad būtų galima 
geriau suprasti sektorių ypatumus ir 
pasinaudoti svarbiausiomis žiniomis ir 
duomenimis;
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Or. fr

Pakeitimas 70
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant įvertinti 8-osios AVP 
įgyvendinimo pažangą ir informuoti apie 
būsimos Komisijos prioritetus, 2024 m. 
kovo 31 d. turėtų būti atliktas laikotarpio 
vidurio vertinimas. Turėtų būti 
reikalaujama, kad po 2024 m. Europos 
Parlamento rinkimų naujoji Komisija per 
pirmąsias 100 savo kadencijos dienų 
parengtų ataskaitą, kurioje būtų išdėstyti 
aplinkos ir klimato srities prioritetai, dėl 
kurių ji planuoja imtis veiksmų savo 
kadencijos laikotarpiu, ir kaip šiais 
veiksmais bus užtikrinama, kad būtų 
visiškai pasiekti 8-osios AVP prioritetiniai 
tikslai, atsižvelgiant į laikotarpio vidurio 
vertinime nurodytą pažangą;

Or. en

Pakeitimas 71
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 72
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) siekiant atsižvelgti į kintančius 
politikos tikslus ir padarytą pažangą, 
Komisija turėtų įvertinti 8-ąją AVP 
2024 m. ir 2029 m. Atliekant vidutinio 
laikotarpio vertinimą reikėtų pateikti 
apžvalgą, kurioje būtų atsižvelgta į visus 
rodiklius, ir jų naudos siekiant AVP ir 
Europos žaliojo kurso tikslų vertinimą. 
Prireikus su 2029 m. vertinimu turėtų būti 
pateiktas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl kitos 
aplinkosaugos veiksmų programos. Šis 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti pateiktas laiku, 
kad būtų išvengta reguliavimo spragos 
tarp 8-osios ir 9-osios AVP;

Or. en

Pakeitimas 73
Jutta Paulus

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

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

Or. en

Pakeitimas 74
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) reguliari stebėsena, ataskaitų 
teikimas ir pažangos (ir jos trūkumo bei 
pažangai trukdančių kliūčių) vertinimas 
yra labai svarbūs siekiant įvertinti, ar 
pažanga yra pakankama nustatytiems 
tikslams pasiekti ir ar reikalingos 
pritaikymui skirtos valdymo priemonės. 
Ypač svarbu laiku suprasti palankių 
sąlygų sudarymo ir blokavimo priemones, 
susaistymo klausimus ir sistemos poveikį. 
Be to, kiekvienoje srityje, kurioje būtų 
galima sustiprinti esamus rodiklius, 
reikalingi rodikliai sisteminei 
transformacijai Sąjungoje, ekosistemų ir 
visuomenės atsparumui bei gerovei 
stebėti. Taip pat labai svarbu suprasti 
atvejus, kai trūksta politikos 
suderinamumo, kuriam reikia skirti 
dėmesio, kad įsipareigojimų būtų 
laikomasi. Stebėsena turėtų apimti 
konkrečias priemones, susijusias su 
sistemos pokyčiais ir susaistymu, politikos 
suderinamumu ir grįžtamojo ryšio ciklų, 
sąveikos bei nelinijinių veiksnių, kurie 
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galėtų daryti didelį poveikį supratimui, 
taigi ir politiniam atsakui, nustatymu; taip 
pat svarbu integruoti naujas žinias ir 
mokslinius įrodymus;

Or. en

Pakeitimas 75
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) kadangi dabartinis BVP šiuo metu 
yra prastai paskirstytas ir prastai 
naudojamas, nes bendras pasaulinis BVP 
jau gerokai viršija tai, kas siejama su itin 
aukšto visuotinio žmogiškojo vystymosi 
lygiu. Nepaisant to, 10 proc. pasaulio 
gyventojų kenčia nuo ypač didelio skurdo 
ir negali naudotis pagrindinėmis teisėmis, 
o 5 proc. pasaulio turtingiausiųjų 
pasiskirsto 46 proc. bendro pasaulinio 
BVP. Šiuo metu pasaulyje vyrauja 
nepriimtinas skurdo lygis ir nepriimtinas 
pertekliaus lygis, ir tai daro didžiulį 
poveikį aplinkai, nes turtingieji yra 
priklausomi nuo nepakankamo 
neturtingiausių pasaulio gyventojų 
išsivystymo. „Augimo mažinimas“ yra 
susijęs ne su BVP mažinimu, o su šio 
perteklinio išteklių ir energijos našumo 
mažinimu, kartu didinant žmonių gerovę 
ir socialinius rezultatus, mažinant tik 
nereikalingus ir destruktyvius sektorius. 
Visuotinis vystymasis ir ekologinis 
atkūrimas gali būti vykdomi kartu, tačiau 
tai visiškai priklauso nuo perskirstymo 
politikos;

Or. en

Pakeitimas 76
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Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 77
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 78
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Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
Josianne Cutajar, István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 8-ąja AVP siekiama paspartinti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus 
išteklių naudojimo, netoksiškos žiedinės 
ekonomikos ir remiami Europos žaliojo 
kurso ir jo iniciatyvų aplinkos ir klimato 
tikslai, įskaitant tvaraus ir pažangaus 
judumo strategiją, įskaitant Darnaus ir 
išmanaus judumo strategiją.

Or. en

Pakeitimas 79
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 80
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 81
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 82
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ES pastangas, susijusias su didesnio 
tvarumo, be kita ko, poveikio klimatui 
neutralumo, efektyvaus išteklių naudojimo, 
gerovės ir atsparumo srityse padarytos 
pažangos vertinimu, suderinant aplinkos 
apsaugos, socialinius ir ekonominius 
tikslus.

Or. pt

Pakeitimas 83
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 84
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
tikslas – ne vėliau kaip iki 2050 m. 



AM\1225955LT.docx 45/93 PE689.639v01-00

LT

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

užtikrinti, kad piliečiai gerai gyventų pagal 
mūsų planetos išgales tvarioje 
ekonomikoje, kurioje niekas neiššvaistoma, 
neišmetama grynojo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos 
augimas yra atsietas nuo išteklių 
naudojimo ir aplinkos būklės blogėjimo. 
Sveika aplinka yra piliečių gerovės ir 
sveikatos pagrindas, dėl jos gerėja 
ekosisteminės paslaugos, joje biologinė 
įvairovė klesti, o gamtinis kapitalas yra 
saugomas, atkuriamas ir vertinamas taip, 
kad būtų didinamas atsparumas klimato 
kaitai ir kitai su aplinka susijusiai rizikai. 
8-ąja AVP siekiama didinti aplinkos, 
socialinės, ekonomikos politikos ir 
sveikatos sąsają. Sąjunga nustato veiklos, 
kuria siekiama užtikrinti dabarties ir 
ateities kartų gerovę, vykdymo visame 
pasaulyje tempą.

Or. en

Pakeitimas 85
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
tikslas – ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti, 
kad piliečiai gerai gyventų pagal mūsų 
planetos išgales regeneracinėje 
ekonomikoje, kurioje niekas neiššvaistoma, 
pasiektas neutralus poveikis klimatui, 
sveikose ekosistemose užtikrinama rūšių 
apsauga ir atkūrimas žmonių labui, nėra 
taršos ir tvariai sprendžiami judumo 
poreikiai. Sveika aplinka yra piliečių 
gerovės pagrindas, joje biologinė įvairovė 
klesti, o gamta yra saugoma, atkuriama ir 
vertinama taip, kad būtų didinamas 
atsparumas klimato kaitai ir kitai su 
aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga siekia 
nustatyti veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
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visame pasaulyje tempą. dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą ir, kaip saugi 
aplinka ekonominei veiklai, atitinka 
planetos išgales.

Or. en

Pakeitimas 86
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 8-osios AVP ilgalaikis prioritetinis 
2050 m. tikslas – užtikrinti, kad piliečiai 
gerai gyventų pagal mūsų planetos išgales 
regeneracinėje ekonomikoje, kurioje niekas 
neiššvaistoma, neišmetama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
arba jis būtų sumažintas iki 2022 m., o 
ekonomikos augimas yra grindžiamas 
tvariu išteklių naudojimu ir jo poveikis 
aplinkos būklės blogėjimui yra mažesnis. 
Sveika aplinka yra piliečių gerovės 
pagrindas, joje biologinė įvairovė klesti, o 
gamtinis kapitalas yra saugomas, 
atkuriamas ir vertinamas taip, kad būtų 
didinamas atsparumas klimato kaitai ir 
kitai su aplinka susijusiai rizikai. Sąjunga 
nustato veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
dabarties ir ateities kartų gerovę, vykdymo 
visame pasaulyje tempą.

Or. pt

Pakeitimas 87
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. sv

Pakeitimas 88
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 89
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) negrįžtamai ir laipsniškai mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir didinti šalinimą gamtiniais ir kitais 

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

gamtiniais absorbentais Sąjungoje, 
laikantis Sąjungos klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų, kad būtų pasiektas arba 
viršytas 2030 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas, 
ir ne vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuotas 
poveikis klimatui, kaip nustatyta 
Reglamente (ES).../...32;

_________________ _________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Pakeitimas 90
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

_________________ _________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Pakeitimas 91
Jutta Paulus

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

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

b) užtikrinti nuolatinę prisitaikomumo 
gerinimo, atsparumo didinimo ir 
visuomenės ir gamtos pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos mažinimo pažangą, taikant 
gamtos procesais pagrįstus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 92
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) progresyviai diegti regeneracinę ir 
tvarią gerovės ekonomiką, pagal kurią 
mūsų planetai grąžinama daugiau nei iš jos 
paimama, daugiausia dėmesio skiriant 
piliečių gerovei ir perėjimo prie 
netoksiškos žiedinės ekonomikos 
įgyvendinimui, be kita ko, transporto ir 
turizmo sektoriuose, ne tik imantis 
ekonominių paskatų, kuriomis būtų 
siekiama mažinti juose susidarančių 
atliekų kiekį, bet ir priimant politikos 
programą, kuria būtų užtikrintas visų 
galimų transporto priemonių, laivų ir 
orlaivių komponentų perdirbimas ir 
pakartotinis naudojimas bei ne vėliau 
kaip iki 2030 m. laipsniškai panaikintas 
antžeminių vidaus degimo variklių 
naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 93
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas



PE689.639v01-00 50/93 AM\1225955LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) progresyviai diegti regeneracinį 
augimo modelį, pagal kurį mūsų planetai 
grąžinama daugiau nei iš jos paimama, 
ekonomikos augimas yra grindžiamas 
tvariu išteklių naudojimu ir daro mažesnį 
poveikį aplinkos būklės blogėjimui, taip 
pat paspartinti perėjimą prie žiedinės 
ekonomikos;

Or. pt

Pakeitimas 94
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pakeitimas 95
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) siekti nulinės taršos tikslo, kad 
aplinkoje, įskaitant orą, vandenį ir 
dirvožemį, neliktų toksiškų medžiagų, ir 
apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su 
aplinka susijusios kvėpavimo oru, maisto 
ir vandens vartojimo, judumo ir kasdienių 
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daiktų naudojimo rizikos ir poveikio;

Or. en

Pakeitimas 96
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) saugoti, išsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, gerinti aplinkos, visų 
pirma oro, vandens, dirvožemio ir miškų, 
gėlo vandens, šlapynių ir jūrų ekosistemų, 
būklę mažinant dirvožemio sandarinimą, 
stabdant perteklinę kelių ir gyvenviečių 
plėtrą, taip pat visapusiškai įgyvendinant 
Biologinės įvairovės strategiją ir į visas 
kitas politikos sritis įtraukiant biologinės 
įvairovės apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 97
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 98
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma siekiant 
užtikrinti efektyvų ir mažesnį išteklių 
naudojimą ir teikti pirmenybę 
elektrifikacijai, kuri būtų tiesiogiai ar 
netiesiogiai visiškai pagrįsta 
atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais, 
ypač energetikos, pramonės plėtros, pastatų 
ir infrastruktūros, judumo, maisto sistemos, 
prekybos ir turizmo srityse.

Or. en

Pakeitimas 99
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi, Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, naudojant tokias 
priemones, kaip, pvz., poveikio aplinkai 
vertinimai, ir kuriant nuolatinės 
bendrosios stebėsenos metodus ir 
priemones bei nuolat gerinant 
aplinkosauginį veiksmingumą, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo ir maisto sistemos 
srityse.

Or. en
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Pakeitimas 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) didinti aplinkos tvarumą ir mažinti 
pagrindinius aplinkai ir klimatui daromo 
neigiamo poveikio veiksnius, susijusius su 
gamyba ir vartojimu, visų pirma 
energetikos, pramonės plėtros, pastatų ir 
infrastruktūros, judumo, įskaitant kelių, 
oro ir jūrų transportą, tarptautinės 
prekybos ir maisto sistemos, įskaitant 
žemės ūkio ir žuvininkystės sektorius, 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 101
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 102
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
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2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 103
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į 2 dalyje išdėstytus teminius 
prioritetinius tikslus įtraukiami Europos 
žaliojo kurso strategijose išdėstyti tikslai ir 
veiksmai, taip pat Sąjungos teisės aktų 
tikslai, kuriais prisidedama prie tų tikslų 
įgyvendinimo, inter alia, įskaitant 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
politikos strategiją, Žiedinės ekonomikos 
veiksmų planą, ES biologinės įvairovės 
strategiją iki 2030 m., strategiją „Nuo 
ūkio iki stalo“, Žuvininkystės ir jūrų 
ekosistemų veiksmų planą, ES miškų 
strategiją, Nulinės taršos veiksmų planą, 
ES cheminių medžiagų strategiją, 
Darnaus ir išmanaus judumo strategiją, 
ES darbaus turizmo strategiją bei ES 
pramonės strategiją.

Or. en

Pakeitimas 104
Jutta Paulus
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Prioritetiniams tikslams pasiekti 
būtini transformaciniai sistemos pokyčiai 
ir integruota sisteminio pobūdžio analizė, 
kurioje būtų nagrinėjami tarpusavio 
priklausomybės, grįžtamojo ryšio ciklų ir 
sistemos susaistymo poveikio klausimai, 
taip pat suderinti metodai visais valdžios 
lygmenimis. Įgyvendindama naują visa 
apimančią Sąjungos sistemą, pagal kurią 
vertinama ir nustatoma pažanga siekiant 
tvarios gerovės ekonomikos, atitinkančios 
JT darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. 
ir padedančios plėtoti naujas politikos 
kryptis ir iniciatyvas, Komisija parengia 
išsamią rodiklių suvestinę, apimančią ne 
tik BVP. Tuo tikslu Komisija iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. parengia ataskaitą, kurioje 
nustato įvairių Sąjungos lygmeniu 
naudojamų socialinės, ekonominės ir 
aplinkosaugos pažangos ir stebėsenos 
sistemų sąsajas ir nurodo, kaip šias 
sąsajas būtų galima racionalizuoti ir 
geriau nustatyti pasitelkiant pagrindinius 
rodiklius, kuriais turi būti vadovaujamasi 
ir remiamasi ateityje formuojant politiką.

Or. en

Pakeitimas 105
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikiamos sąlygos šios programos 
prioritetiniams tikslams pasiekti

Reikiamos sąlygos šios programos 
prioritetiniams tikslams pasiekti ir būtini 
veiksmai šioms sąlygoms įgyvendinti

Or. en
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Pakeitimas 106
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Sąjungos aplinkos ir klimato srities teisės 
aktų įgyvendinimą, siekti aukščiausio lygio 
aplinkosauginio veiksmingumo Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, suteikiant 
papildomus administracinius ir atitikties 
užtikrinimo pajėgumus, ir teikti paramą 
žemesnio lygmens administravimo 
institucijoms, susijusią su aplinkos 
apsauga ir poveikio vertinimu, nustatant 
patikimus kriterijus ir planus, kaip 
nustatyta reguliarios aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūros ataskaitoje, taip 
pat gerinant paskatas, įskaitant rinkliavas 
ir baudas, aktyviau reaguoti į aplinkos 
apsaugos reikalavimų nesilaikymą ir 
kovoti su nusikaltimais aplinkai, ir tam 
reikės smarkiai didinti išteklius 
atitinkamuose Europos, nacionalinio ir 
regionų lygmens sektoriuose,

Or. en

Pakeitimas 107
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

lygmenimis, be kita ko, skatinant vietos 
lygmens subjektus patvirtinti savo tikslus 
ir veiksmų planus ir suteikiant tinkamus 
administracinius ir atitikties užtikrinimo 
pajėgumus, kaip nustatyta reguliarios 
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitoje, taip pat aktyviau kovoti su 
nusikaltimais aplinkai,

Or. fr

Pakeitimas 108
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pt

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 109
Jutta Paulus

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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aa) teikti pirmenybę Sąjungos aplinkos 
teisės aktų įgyvendinimui ir vykdymo 
užtikrinimui, sistemingai vykdant 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras, be 
kita ko, užtikrinant, kad tuo tikslu būtų 
skiriama pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmeniu, inter alia, 
reguliariai organizuojant atvirus 
administratorių konkursus aplinkos 
srityje, daugiausia dėmesio skiriant 
STEM srityje patirties turintiems 
pareiškėjams, kad jie turėtų pirmiau 
minėtoms užduotims vykdyti reikiamų 
įgūdžių,

Or. en

Pakeitimas 110
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) smarkiai mažinti Sąjungos žaliavų 
naudojimo rodiklį ir vartojimo pėdsaką, 
kad jie kuo greičiau atitiktų planetos 
išgales,

Or. en

Pakeitimas 111
Jutta Paulus

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) užtikrinti, kad būtų visapusiškai 
įgyvendintas atsargumo principas, 
prevencinių veiksmų bei taršos mažinimo 
ten, kur yra jos šaltinis, principai ir 
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principas „teršėjas moka“ ir jų būtų 
laikomasi,

Or. en

Pakeitimas 112
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad jie ir jų įgyvendinimas 
nepakenktų nė vienam iš 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų;

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad jie ir jų įgyvendinimas 
nepakenktų;

Or. en

Pakeitimas 113
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
 3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad jie ir jų įgyvendinimas 
nepakenktų nė vienam iš 2 straipsnyje 
nustatytų prioritetinių tikslų;

– 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus integruoti į visas 
atitinkamas strategijas, teisėkūros ir ne 
teisėkūros iniciatyvas, programas, 
investicijas ir projektus Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad jie ir jų įgyvendinimas 
atitiktų 2 straipsnyje nustatytus 
prioritetinius tikslus;

Or. pt
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Pakeitimas 114
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuo labiau padidinti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvų 
2014/52/ES33 ir 2001/42/EB34 
įgyvendinimo naudą;

– kuo labiau padidinti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvų 
2014/52/ES33 ir 2001/42/EB34 
įgyvendinimo naudą, ne tik kalbant apie 
aukščiausius procedūrinius standartus, 
bet ir apie jų bendrą dvasią, kuri visų 
pirma yra susijusi su infrastruktūros 
planavimu transporto srityje;

_________________ _________________
33 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (OL L 124, 2014 4 25, 
p. 1–18).

33 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (OL L 124, 2014 4 25, 
p. 1–18).

34 2001 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo 
(OL L 197, 2001 7 21).

34 2001 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo 
(OL L 197, 2001 7 21).

Or. en

Pakeitimas 115
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 

– sistemingai vertinti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergiją ir 
galimus kompromisus, siekiant užtikrinti, 
kad piliečių poreikiai, susiję su mityba, 
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mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

būstu, ekologišku įvairiarūšiu transportu, 
išmaniuoju judumu ir rekreacija, būtų 
tenkinami darniai, nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 116
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
apsaugoti Sąjungos konkurencingumą ir 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje 
tačiau būtų kuriamas nuolat augantis 
klestėjimas; 

Or. sv

Pakeitimas 117
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
 3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu ir judumu, būtų tenkinami 
darniai, nepaliekant nė vieno nuošalyje;

– ypatingą dėmesį skirti ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tikslų sinergijai ir 
galimiems kompromisams, siekiant 
užtikrinti, kad piliečių poreikiai, susiję su 
mityba, būstu, gerove, judumu ir 
prieinamumu, būtų tenkinami darniai, 
nepaliekant nė vieno nuošalyje;

Or. pt
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Pakeitimas 118
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– geresnio reglamentavimo gairėse 
laikytis požiūrio „visų pirma galvokime 
apie tvarumą“, įtraukiant į politikos 
formavimo ir vertinimo procesus perėjimą 
prie tvarios gerovės ekonomikos 
užtikrinant, kad visomis būsimomis 
teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvomis 
būtų aktyviai prisidedama siekiant 
darnaus vystymosi tikslų, ir į tai atsižvelgti 
nustatant Sąjungos politinius prioritetus 
bei sudarant metines programas;

Or. en

Pakeitimas 119
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punkto 3 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatyti vietos ir regionų valdžios 
institucijoms skirtus orientacinius 
veiksmus ir skatinti priimti tikslus bei 
planus, kurie padės įgyvendinti 8-ąją AVP 
ir aplinkos teisės aktus apskritai, kartu 
suteikiant tam tikrą lankstumą, kad būtų 
atsižvelgta į vietos ir regionų poreikius, 
gebėjimus, žinias ir patirtį;

Or. en

Pakeitimas 120
Jutta Paulus
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punkto 3 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgti į neveikimo sąnaudas 
vertinant esamą politiką ir atliekant naujų 
iniciatyvų poveikio vertinimus ir 
užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
išlaidas, susijusias su aplinka ir sveikata; 
užtikrinti, kad tuose vertinimuose ir 
poveikio vertinimuose, jei yra duomenų, 
būtų atsižvelgiama į aplinkos grįžtamojo 
ryšio ciklus ir nelinijinius aspektus, kad 
būtų galima susidaryti patikimesnį vaizdą 
apie riziką, taigi ir veiksmų skubumą, ir 
tose srityse, kuriose neatlikta pakankamai 
tyrimų, atlikti tinkamus mokslinius 
tyrimus, kad šis tikslas būtų įgyvendintas; 
be kita ko, teikiant gaires vietos ir 
regioninėms valdžios institucijoms dėl 
sąnaudų ir naudos analizės, kuri atitinka 
šį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 121
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant tinkamai atsižvelgiama į 
numatomą poveikį aplinkai ir klimatui;

– reguliariai vertinti esamą politiką ir 
rengti naujų iniciatyvų poveikio 
vertinimus, kurie grindžiami plataus masto 
konsultacijomis, laikantis atskaitingų, 
įtraukių, informacija pagrįstų ir lengvai 
įgyvendinamų procedūrų, ir kuriuos 
atliekant atsižvelgiama į poveikį klimatui, 
kaip antai biologinės įvairovės nykimui, 
oro, vandens ir dirvožemio taršai ar 
išteklių naudojimui;

Or. en
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Pakeitimas 122
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai vertinti visą Sąjungos 
politiką, kad būtų nustatyti Sąjungos 
politikos ir šios AVP politikos tikslų 
neatitikimai, siekiant užtikrinti šių tikslų 
nuoseklumą, suderinamumą ir 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 123
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– integruoti teminius prioritetinius 
tikslus įgyvendinant sektorių politiką, kad 
būtų didinamas politikos priemonių 
nuoseklumas atsižvelgiant į sektorių 
ypatumus;

Or. fr

Pakeitimas 124
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 

c) veiksmingai integruoti aplinkos, 
klimato ir socialinio tvarumo aspektą į 
ekonomikos valdymą, be kita ko, į 
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į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, ir panaikinti 
Europos semestrą, kuris turi neigiamą 
socialinį ir aplinkosauginį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 125
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmingai integruoti aplinkos ir 
klimato tvarumo aspektą į Europos 
ekonomikos valdymo semestrą, be kita ko, 
į nacionalines reformų programas ir 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

c) veiksmingai integruoti DVT, 
aplinkos ir klimato tvarumo aspektą, taip 
pat biologinės įvairovės apsaugą, į 
Europos ekonomikos valdymo semestrą, be 
kita ko, į nacionalines reformų programas 
ir nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus;

Or. en

Pakeitimas 126
Jutta Paulus

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) sukurti visa apimančią Sąjungos 
sistemą, pagal kurią būtų vertinama ir 
daroma pažanga siekiant tvarios gerovės 
ekonomikos, kuri atitiktų JT DVT ir kuria 
būtų vadovaujamasi rengiant naujas 
politikos kryptis bei iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 127
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Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones;

d) per Europos investicijų banką ir 
nacionaliniu lygmeniu sutelkti tvarias 
investicijas iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, 
įskaitant Sąjungos biudžete numatytas 
lėšas ir priemones, visapusiškai laikantis 
ES Taksonomijos reglamento ir ypač 
papildomai parengtų prioritetų, visų 
pirma transporto srityje, laikantis 
Europos žaliojo kurso ir darnaus ir 
išmanaus judumo strategijos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 128
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) stiprinti aplinkai palankias 
paskatas ir tuo pat metu kuo greičiau ir 
ne vėliau kaip iki 2022 m. laipsniškai 
panaikinti visas tiesiogiai ir netiesiogiai 
aplinkai kenksmingas subsidijas Sąjungos 
ir nacionaliniu, subnacionaliniu ir vietos 
lygmenimis, įskaitant subsidijas 
iškastiniam kurui ir su juo susijusiai 
infrastruktūrai,, kuo geriau išnaudojant 
rinkos priemones ir įgyvendinant principą 
„teršėjas moka“ ir žaliojo biudžeto 
sudarymo priemones, įskaitant tas, kurių 
reikia siekiant užtikrinti socialiai teisingą 
pertvarką, ir padėti įmonėms ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams kurti 
standartizuotas gamtinio kapitalo apskaitos 
priemones;

Or. en
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Pakeitimas 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, pripažįstant, kad 
gamtinės dujos yra pereinamojo 
laikotarpio išteklius, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

Or. en

Pakeitimas 130
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, užtikrinant 
technologinį neutralumą, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

Or. pt
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Pakeitimas 131
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kuo geriau 
išnaudojant rinkos priemones ir žaliojo 
biudžeto sudarymo priemones, įskaitant 
tas, kurių reikia siekiant užtikrinti socialiai 
teisingą pertvarką, ir padėti įmonėms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
kurti standartizuotas gamtinio kapitalo 
apskaitos priemones;

e) ne vėliau kaip iki 2025 m. 
laipsniškai panaikinti aplinkai kenksmingas 
subsidijas Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis, be kita ko, kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip iki 2022 m. panaikinant visas 
tiesiogines ir netiesiogines subsidijas 
iškastiniam kurui, kuo geriau išnaudojant 
žaliojo biudžeto sudarymo priemones, 
įskaitant tas, kurių reikia siekiant 
užtikrinti socialiai teisingą pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 132
Jutta Paulus

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrinti, kad mokesčiai būtų 
išsamiai parengti, kad atspindėtų šiuos 
prioritetinius tikslus, visų pirma 
panaikinti bet kokį tam tikroms transporto 
rūšims taikomą atleidimą nuo mokesčių, 
pvz., PVM netaikymą aviaciniam žibalui 
ir jūriniam kurui arba skrydžių bilietams, 
taip pat siekiant internalizuoti visas 
atitinkamas išorines sąnaudas ir užtikrinti 
vienodas sąlygas visoms transporto 
rūšims, ir tai turėtų toliau prisidėti prie 
perėjimo prie švaresnių kolektyvinio 
transporto rūšių, visų pirma geležinkelių 
transporto, ir skatinti aktyvų judumą, kaip 
antai vaikščiojimą ir važiavimą dviračiu;
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Or. en

Pakeitimas 133
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) daugiau investuoti į biologinės 
įvairovės apsaugą ir atkūrimą, laikantis 
ES biologinės įvairovės strategijoje 
nustatytų finansavimo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 134
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) priimti politiką, kuria būtų 
sumažintas atstumas tarp gamybos ir 
vartojimo, pereinant prie „0 km“ požiūrio, 
ir taip būtų vengiama nereikalingo prekių 
transportavimo, taip pat verslo ir 
instituciniais reikalais keliaujančių 
keleivių;

Or. en

Pakeitimas 135
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ec) kuo geriau pasinaudoti žaliojo 
biudžeto sudarymo ir finansavimo 
priemonėmis, įskaitant priemones, 
reikalingas socialiai teisingam perėjimui 
užtikrinti, ir remti įmones bei kitus 
suinteresuotuosius subjektus jiems taikant 
standartizuotą gamtinio kapitalo apskaitos 
praktiką, kartu Sąjungos ir valstybių 
narių lygmeniu susilaikant nuo prekybos 
ekosisteminėmis paslaugomis arba tokios 
prekybos skatinimo;

Or. en

Pakeitimas 136
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius ir 
toliau plėtoti aplinkos ir ekosistemų 
apskaitą;

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą tarp 
pareigūnų ir paprastų piliečių, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius, 
bendradarbiauti su pilietine visuomene, 
stiprinti piliečių mokslą bei atvirąjį 
mokslą, pvz., oro kokybės srityje, 
atsižvelgiant į perėjimo prie žiedinės 
ekonomikos socialinį aspektą transporto 
ir turizmo sektoriuose, įskaitant 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, poreikį teikti tinkamą 
informaciją, kad būtų pakeistas vartotojų 
elgesys, ir toliau plėtoti aplinkos ir 
ekosistemų apskaitą;

Or. en

Pakeitimas 137
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Jutta Paulus

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kaupti žinių bazę apie 
reikalavimus, susijusius su esminiais 
transformaciniais pokyčiais, įskaitant tai, 
kaip veiksmingai nustatyti, įvertinti, 
apskaičiuoti ir išmatuoti, inter alia, 
grįžtamojo ryšio ciklų, lūžio taškų, 
politikos nesuderinamumo ir susaistymo 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 138
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) nustatyti aplinkosaugines ribas ir 
jas įvertinti, pavyzdžiui, planetos 
galimybių ribas, reiškiančias lūžio taškus, 
kad būtų galima apibrėžti saugią 
Sąjungos veiklos erdvę ir stebėti, ar 
Sąjungos politika ir teisės aktai yra 
pakankamai plataus užmojo, o Sąjunga 
neperžengtų saugių jos galimybių ribų, 
siekiant, jei būtina, nustatyti ir pateikti 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kuriais siekiama tokių 
galimybių ribų neperžengti;

Or. en

Pakeitimas 139
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
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3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką, atitinkamuose 
teisės aktuose nustatant aiškius duomenų 
centrų ir programinės įrangos 
suvartojamos energijos ir išteklių 
standartus ir užtikrinant šių duomenų 
skaidrumą ir viešą prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 140
Clare Daly, Leila Chaibi, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms ir užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai sprendžiamas skaitmeninimo 
aplinkosauginio pėdsako klausimas, 
ypatingą dėmesį skiriant energijos 
vartojimui, daiktų internetui ir duomenų 
centrams;

Or. en

Pakeitimas 141
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
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reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką visų pirma dėl to, 
kad pasitelkus informacijos apdorojimo 
technologijas gali būti vykdomas 
optimizavimas;

Or. fr

Pakeitimas 142
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išnaudoti skaitmeninių ir duomenų 
technologijų potencialą aplinkos politikos 
reikmėms, kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

g) išnaudoti skaitmeninių 
technologijų, visų pirma dirbtinio 
intelekto, ir duomenų technologijų 
potencialą aplinkos politikos reikmėms, 
kartu kuo labiau mažinant jų 
aplinkosauginį pėdsaką;

Or. sv

Pakeitimas 143
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas, be kita ko, daugiau 
investuojant į biologinės įvairovės 
apsaugą ir atkūrimą, laikantis Sąjungos 
biudžetuose nustatytų mažiausių išlaidų 
tikslų ir ES biologinės įvairovės 
strategijos finansavimo tikslų, kurie 
turėtų būti sekami taikant patikimą 
metodiką, kuri būtų pagrįsta Sąjungos 
taksonomijos kriterijais, kai tik jie bus 
paskelbti;
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Or. en

Pakeitimas 144
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas;

h) visapusiškai išnaudoti gamtos 
procesais pagrįstus sprendimus ir 
socialines inovacijas, įskaitant 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros ir su 
ja susijusių technologijų diegimą;

Or. en

Pakeitimas 145
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) veiksmingai taikyti aukštus 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus standartus pagal 
Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais (Orhuso 
konvenciją)35;

(i) veiksmingai taikyti aukštus 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus standartus pagal 
Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais (Orhuso 
konvenciją)35 ir skatinti laikytis šių 
standartų užsienio ir prekybos politikos 
srityse;

_________________ _________________
35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf.

35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf.

Or. en
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Pakeitimas 146
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys ir įrodymai 
būtų viešai ir lengvai prieinami, nedarant 
poveikio su konkrečia sritimi susijusių 
teisės aktų nuostatų dėl konfidencialumo 
taikymui;

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys, rodikliai ir 
įrodymai būtų viešai ir lengvai prieinami ir 
juos būtų galima įvertinti, nedarant 
poveikio su konkrečia sritimi susijusių 
teisės aktų nuostatų dėl konfidencialumo 
taikymui;

Or. en

Pakeitimas 147
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys ir įrodymai 
būtų viešai ir lengvai prieinami, nedarant 
poveikio su konkrečia sritimi susijusių 
teisės aktų nuostatų dėl konfidencialumo 
taikymui;

j) užtikrinti, kad su 8-osios AVP 
įgyvendinimu susiję duomenys ir įrodymai 
būtų viešai ir lengvai prieinami per bendrą 
platformą, nedarant poveikio su konkrečia 
sritimi susijusių teisės aktų nuostatų dėl 
konfidencialumo taikymui;

Or. pt

Pakeitimas 148
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) integruoti judumo optimizavimo 
tikslus naudojantis susietuoju ir 
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automatizuotu transportu pagal Europos 
žaliąjį kursą, kuriuo skatinama 
paspartinti perėjimą prie tvaraus ir 
išmanaus judumo;

Or. fr

Pakeitimas 149
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų tokio pat plataus užmojo kaip ir 
Sąjungos taisyklės, ir užtikrinti, kad visi 
Sąjungos rinkai pateikiami produktai 
visiškai atitiktų reikiamus Sąjungos 
reikalavimus, laikantis Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų;

– bendradarbiauti su šalimis 
partnerėmis klimato ir aplinkosaugos 
veiksmų srityje, jas skatinti ir padėti joms 
priimti ir įgyvendinti šių sričių taisykles, 
kurios būtų bent tokio pat plataus užmojo 
kaip ir Sąjungos taisyklės, nedelsiant 
priimti naujausius moksliniais 
duomenimis pagrįstus žmonių sveikatos ir 
aplinkos būklės kriterijus, kaip antai 
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
oro kokybės gaires, ir užtikrinti, kad visi 
Sąjungos rinkai pateikiami arba iš 
Sąjungos eksportuojami produktai visiškai 
atitiktų reikiamus Sąjungos reikalavimus, 
laikantis Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų, kartu mokantis iš šalių, 
regionų, ir bendruomenių, kuriose 
vykdomos gyvenimo pagal planetos 
išgales programos ir politika;

Or. en

Pakeitimas 150
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi, Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 1 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti įmones laikytis išsamaus 
patikrinimo, kaip veiksmingos savo pačių 
veiklos ir jų pasaulinių tiekimo grandinių 
poveikio aplinkai nustatymo, prevencijos, 
švelninimo ir atsižvelgimo į jį priemones;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į būsimą Europos Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros iniciatyvos dėl privalomo 
išsamaus žmogaus teisių ir aplinkosaugos patikrinimo 2021 m. ir siekiant skatinti tvarų 
įmonių valdymą, išsamus įmonių patikrinimas yra svarbus klausimas, kuris turėtų būti 
atspindėtas 8-ojoje AVP.

Pakeitimas 151
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiųjų šalių vyriausybėmis, įmonėmis ir 
pilietine visuomene bei tarptautinėmis 
organizacijomis, siekiant kurti partnerystes 
ir aljansus aplinkos apsaugos srityje, ir 
skatinti bendradarbiavimą aplinkos 
apsaugos srityje G 7 ir G 20 šalyse;

– stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiųjų šalių vyriausybėmis, įmonėmis ir 
pilietine visuomene bei tarptautinėmis 
organizacijomis, siekiant kurti partnerystes 
ir aljansus aplinkos apsaugos srityje, ir 
skatinti bendradarbiavimą aplinkos 
apsaugos srityje G 7, G 20 šalyse, IMO, 
ICAO ir Jungtinių Tautų Pasaulio 
turizmo organizacijoje (JTPTO);

Or. pt

Pakeitimas 152
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti Sąjungos ir jos partnerių – stiprinti Sąjungos ir jos partnerių 
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vykdomą Paryžiaus susitarimo, Biologinės 
įvairovės konvencijos ir kitų daugiašalių 
aplinkos apsaugos susitarimų 
įgyvendinimą, be kita ko, didinant pagal 
tuos susitarimus prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo skaidrumą ir atskaitomybę;

vykdomą Paryžiaus susitarimo ir kitų 
daugiašalių aplinkos apsaugos susitarimų 
įgyvendinimą, be kita ko, didinant pagal 
tuos susitarimus prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo skaidrumą ir atskaitomybę, kartu 
užtikrinant, kad čiabuvių bendruomenės 
nebūtų paliktos nuošaly ar kad iš jų 
nebūtų atimtos teisės;

Or. en

Pakeitimas 153
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti tarptautinį aplinkos 
valdymą, panaikinant likusias spragas, ir 
skatinti labiau gerbti pripažintus 
tarptautinius aplinkos apsaugos principus ir 
stiprinti jų taikymą;

– stiprinti tarptautinį aplinkos 
valdymą, panaikinant likusias spragas, ir 
skatinti labiau gerbti pripažintus 
tarptautinius aplinkos apsaugos principus ir 
darbo standartus ir stiprinti jų taikymą, 
vykdant prekybos politiką ir taikant 
importo standartus;

Or. en

Pakeitimas 154
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinti, kad trečiosioms šalims 
teikiama Sąjungos ir valstybių narių 
finansinė parama atitiktų JT darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslus.

– užtikrinti, kad trečiosioms šalims 
teikiama Sąjungos ir valstybių narių 
finansinė parama atitiktų JT darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslus ir nekenktų jokiems 
DVT.

Or. en
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Pakeitimas 155
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies k punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti piliečių gebėjimą veikti 
didinant jų informuotumą, užtikrinant 
visą gyvenimą trunkantį švietimą ir 
pilietinį dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 156
Jutta Paulus

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) skatinti įmonių išsamaus 
patikrinimo atitiktį siekiant nustatyti 
teisinius standartus, kad būtų užtikrintas 
aiškumas, tikrumas, skaidrumas ir lygybė 
pasaulinės konkurencijos sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 157
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. siekdama įgyvendinti 1 dalyje 
nustatytas reikiamas sąlygas, Komisija:
a) ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. 
savo interneto svetainėje sukuria ir vėliau 
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atnaujina viešą duomenų bazę, kurioje 
pateikiami veiksmai, kurių ėmėsi Komisija 
ir valstybės narės, reaguodamos į 
Teisingumo Teismo sprendimus 
aplinkosaugos klausimais;
b) atlieka šio straipsnio 1 dalies b punkto 
1b įtraukoje nustatytas peržiūras ir, jei 
remiantis tokia peržiūra nustatoma, kad 
Sąjungos priemonės ir politika neatitinka 
2 straipsnio 2 dalyje nustatytų teminių 
prioritetinių tikslų, ji kuo greičiau imasi 
būtinų priemonių pagal Sutartis šiam 
neatitikimui ištaisyti;
c) atlieka šio straipsnio 1 dalies b punkto 
1c įtraukoje nustatytas peržiūras ir, jei 
remiantis tokia peržiūra nustatoma, kad 
Sąjungos priemonės ir politika neatitinka 
2 straipsnio 2 dalyje nustatytų teminių 
prioritetinių tikslų, ji kuo greičiau imasi 
būtinų priemonių pagal Sutartis šiam 
neatitikimui ištaisyti; tokia analizė 
įtraukiama į visus prie tų priemonių ar 
pasiūlymų pridedamus poveikio 
vertinimus;
d) siekiant atlikti poveikio vertinimus 
kuriamos naujos priemonės, skirtos 
įvertinti naujų politikos krypčių, 
iniciatyvų ir teisės aktų poveikį aplinkai 
tais atvejais, kai esamos priemonės yra 
nepakankamos, įskaitant poveikį 
biologinės įvairovės nykimui ir taršai, 
kurios papildo vienintelę šiuo metu 
naudojamą poveikio aplinkai vertinimo 
priemonę, taikomą vertinant išteklių 
naudojimo efektyvumą;
e) atsižvelgia į neveikimo sąnaudas 
vertinant esamą politiką ir atliekant naujų 
iniciatyvų poveikio vertinimus, užtikrina, 
kad būtų tinkamai atsižvelgta į aplinkos ir 
sveikatos srities išlaidas; tais atvejais, kai 
nėra tinkamų tyrimų, Komisija, remiama 
atitinkamų Sąjungos agentūrų, atlieka 
papildomus mokslinius tyrimus, kad būtų 
galima susidaryti patikimesnį vaizdą apie 
aplinkos grįžtamojo ryšio ciklus ir būsimą 
riziką;
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f) iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia 
ataskaitą, kurioje būtų nurodytos įvairių 
Sąjungos lygmeniu naudojamų stebėsenos 
sistemų, pagal kurias vertinama socialinė, 
ekonominė ir aplinkosauginė pažanga, 
sąsajos ir pabrėžiama, kaip jas būtų 
galima racionalizuoti ir geriau suvokti, 
naudojant pagrindinius rodiklius; šiuo 
atžvilgiu Komisija, konsultuodamasi su 
Europos Parlamentu ir Taryba, parengia 
išsamią „ne tik BVP rodiklių“ suvestinę, 
kad būtų galima orientuoti ir pagrįsti 
būsimą politikos formavimą;
g) sistemingai teikti išsamią grįžtamąją 
informaciją apie tai, kiek per 
konsultacijas su suinteresuotosiomis 
šalimis gauti atsakymai turėjo įtakos 
naujoms Sąjungos strategijoms, politikai 
bei teisei ir todėl buvo į jas įtraukti;
h) paskelbia poveikio vertinimus vos tik 
juos užbaigus;
i) ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. 
savo interneto svetainėje sukurti viešą 
suvestinę, kurioje būtų nuolat apžvelgiami 
visi pagal Europos žaliąjį kursą nustatyti 
tikslai bei pateikiama Sąjungos ir, kai 
taikytina, nacionalinių tikslų apžvalga; 
Komisija taip pat prideda nuorodas į 4 
straipsnyje nustatytas stebėsenos sistemos 
ataskaitas prie ataskaitų srities ir aktyviai 
informuoja piliečius apie ataskaitų 
suvestinę;

Or. en

Pakeitimas 158
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Siekiant įvykdyti 3 straipsnio 1 
dalies e punkte nustatytą būtiną sąlygą, 
Sąjunga ir valstybės narės nedelsdamos ir 
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ne vėliau kaip 2025 m. laipsniškai 
panaikina visas tiesiogines ir 
netiesiogines aplinkai žalingas subsidijas. 
Ne vėliau kaip iki 2022 m. reikėtų 
laipsniškai panaikinti subsidijas 
iškastiniam kurui, įskaitant mokesčių 
atskaitų formos subsidijas. Kai tai susiję 
su aplinkai kenksmingomis subsidijomis, 
išskyrus subsidijas iškastiniam kurui, iki 
2022 m. birželio 30 d. Komisija parengia 
vertinimą, kuriame apžvelgiama dabartinė 
padėtis Sąjungos, nacionaliniu, 
subnacionaliniu ir vietos lygmenimis, 
nustatomi visiško ir greito laipsniško 
subsidijų panaikinimo ir išlaidų, 
nepanaudotų aplinkai kenksmingoms 
subsidijoms, perskirstymo būdai, siekiant 
skatinti aplinkos apsaugą. Tas vertinimas 
grindžiamas, inter alia, esama sistema, 
nustatyta 2011 m. liepos 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 691/20111a.
__________________ 
1a 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 691/2011 
dėl Europos aplinkos ekonominių 
sąskaitų (OL L 192, 2011 7 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 159
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
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ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse. ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse, 
atokiausiuose, pakrantės, kalnų ir salų 
regionuose.

Or. pt

Pagrindimas

SESV 349 nurodyta, kad, atsižvelgiant į atokiausių regionų socialinės ir ekonominės 
struktūros padėtį, kurią sunkina jų atokumas, izoliuotumas, mažumas, sunkios topografinės ir 
klimato sąlygos, ekonominis priklausomumas nuo keleto produktų, o šių veiksnių pastovumas 
ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą, institucijos nustato konkrečias horizontaliųjų 
Sąjungos programų priemones.

Pakeitimas 160
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse.

2. Norint pasiekti 8-osios AVP 
prioritetinius tikslus, reikės sutelkti plačią 
paramą, įtraukiant piliečius, socialinius 
partnerius ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus, taip pat skatinti nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 
su 8-ąja AVP susijusias strategijas, politiką 
ar teisės aktus miesto ir kaimo vietovėse 
bei atokiausiuose regionuose.

Or. pt

Pakeitimas 161
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga turėtų siūlyti pereinamąsias 
programas, kuriomis būtų numatyti 
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konkretūs veiksmai ir finansavimas, kad 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
įvairiems pereinamojo laikotarpio 
procesams, įskaitant konkrečius vietos ir 
regiono lygmenų veiksmus, pvz., veiksmus 
atokiausiuose regionuose. Šiose 
programose turėtų būti nustatyti 
uždaviniai, bendri veiksmai ir tinkamas 
politinis atsakas.

Or. pt

Pagrindimas

SESV 349 nurodyta, kad, atsižvelgiant į atokiausių regionų socialinės ir ekonominės 
struktūros padėtį, kurią sunkina jų atokumas, izoliuotumas, mažumas, sunkios topografinės ir 
klimato sąlygos, ekonominis priklausomumas nuo keleto produktų, o šių veiksnių pastovumas 
ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą, institucijos nustato konkrečias horizontaliųjų 
Sąjungos programų priemones.

Pakeitimas 162
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendindamos 8-ąja AVP, visų 
lygių viešosios valdžios institucijos 
bendradarbiauja su verslo subjektais ir 
socialiniais partneriais, pilietine 
visuomene ir atskirais piliečiais.

Or. en

Pakeitimas 163
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos sistema Rodikliai, stebėsenos sistema ir valdymas
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Or. en

Pakeitimas 164
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 
teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir valstybių 
narių padarytos pažangos siekiant 2 
straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, kasmet stebi, vertina 
ir kasmet teikia ataskaitas dėl Sąjungos ir 
valstybių narių padarytos pažangos siekiant 
2 straipsnyje nustatytų prioritetinių tikslų, 
atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytas 
reikiamas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 165
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Po konsultacijų su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
Komisija ne vėliau kaip iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. pateikia suderintų 
pagrindinių rodiklių rinkinį, skirtą 
pažangai, padarytai siekiant 2 straipsnio 1 
ir 2 dalyse nurodytų prioritetinių tikslų, 
įvertinti. Šis rodiklių rinkinys grindžiamas 
esamomis stebėsenos sistemomis ir 
procesais, o taip pat į juos atsižvelgiama.

Or. en

Pakeitimas 166
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Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 dalyje nurodytas įvertinimas 
apima informaciją apie: – pažangą, 
padarytą siekiant sisteminių pokyčių, 
kurių reikia 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatytiems prioritetiniams tikslams 
pasiekti, kai tik tai bus įmanoma pagal 
stebėsenos sistemą;
– kaip toli esama nuo nustatytų tikslų, kad 
būtų pasiekti prioritetiniai tikslai;
– priemones ir išteklius, kurie Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis buvo investuoti į 
teisės aktų ir kitų priemonių įgyvendinimą 
siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti 
teminiai prioritetiniai tikslai, taip pat 
informacija apie tai, ar jie yra tinkami ir 
pakankami; priemonių tinkamumo ir 
pakankamumo vertinimas turėtų būti 
grindžiamas patikimais moksliniais 
įrodymais ir metodika;
– siūlomas taisomąsias priemonės 
galimiems trūkumams ir problemoms 
spręsti.

Or. en

Pakeitimas 167
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija kasmet aptaria 1 dalyje nurodytą 
ataskaitą ir, sudarant Sąjungos metines 
programas, nustato papildomas teisėkūros 
ir ne teisėkūros priemones bei veiksmus, 
kai manoma, kad pažanga siekiant 



AM\1225955LT.docx 87/93 PE689.639v01-00

LT

prioritetinių tikslų yra nepakankama, 
arba siekiant įveikti identifikuotas kliūtis.

Or. en

Pakeitimas 168
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 
vertinimą atsižvelgiama į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, remiantis 
valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu 
turimais duomenimis, visų pirma tais, kurie 
yra tvarkomi Europos aplinkos agentūros ir 
pagal Europos statistikos sistemą. Šis 
vertinimas nedaro poveikio esamoms 
aplinkos ir klimato politikos stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir valdymo sistemoms ir 
procesams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 
vertinimą atsižvelgiama į naujausius 
pokyčius, susijusius su duomenų ir rodiklių 
prieinamumu ir tinkamumu, remiantis 
valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu 
turimais duomenimis, visų pirma tais, kurie 
yra tvarkomi Europos aplinkos agentūros ir 
pagal Europos statistikos sistemą. Šis 
vertinimas nedaro poveikio esamoms 
aplinkos ir klimato politikos stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir valdymo sistemoms ir 
procesams ir yra pagrįstas patikima 
metodika, pagal kurią galima įvertinti 
pažangą.

Or. en

Pakeitimas 169
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos aplinkos agentūra ir 
Europos cheminių medžiagų agentūra 
padeda Komisijai gerinti duomenų ir žinių 
prieinamumą ir tinkamumą, visų pirma:

3. Europos aplinkos agentūra ir 
Europos cheminių medžiagų agentūra, taip 
pat, jei reikia, kitos Europos agentūros 
padeda Komisijai gerinti duomenų ir žinių 
prieinamumą ir tinkamumą, visų pirma:

Or. fr
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Pakeitimas 170
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) deda pastangas, kad būtų pašalintos 
atitinkamos stebėsenos duomenų spragos;

b) deda pastangas, kad būtų pašalintos 
atitinkamos stebėsenos duomenų ir 
vertinimo spragos;

Or. en

Pakeitimas 171
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) deda pastangas, kad būtų 
pašalintos atitinkamų rodiklių rinkinių 
spragos ir tie rodikliai būtų optimizuoti, 
pavyzdžiui, rodikliai, susiję su planetos 
galimybių ribomis, aplinkosauginiu 
pėdsaku, valdymu, tvariu finansavimu, 
nelygybe, gamybos ir vartojimo 
sistemomis; kuria tolesnius metodus 
siekiant praktiškai pritaikyti planetos 
galimybių ribas naudoti Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, kad būtų galima 
stebėti veiklos rezultatus atsižvelgiant į 
planetos galimybių ribas;

Or. en

Pakeitimas 172
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atlieka mokslinius tyrimus ir 
rengia įvairias priemones, kaip antai 
prognozavimo ataskaitas, kuriose 
pateikiama informacija apie „atstumą iki 
tikslo“, naudojantis šiuo metu padaryta 
pažanga siekiant prioritetinių tikslų ir 
įgyvendinant 2050 m. viziją, taip pat 
įvertinant, kiek Sąjunga bus nutolusi nuo 
šių tikslų įgyvendinimo atitinkamai 
2030 m. ir 2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 173
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) rengia konkrečioms šalims ar 
regionui skirtas rekomendacijas, kai jose 
nustatoma menka pažanga;

Or. en

Pakeitimas 174
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) peržiūri teisės aktus, jeigu 
nustatoma 2 straipsnyje nustatytų 
prioritetinių tikslų ir Sąjungos priemonių 
bei politikos, įskaitant sektorių teisės 
aktus, Sąjungos išorės veiksmų ir 
Sąjungos biudžeto neatitikimų;
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Or. en

Pakeitimas 175
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) integruoja duomenis apie poveikį 
aplinkai, socialinį ir ekonominį poveikį, 
taip pat visapusiškai naudojasi kitais 
turimais duomenimis, pavyzdžiui, gautais 
pagal programą „Copernicus“;

d) integruoja duomenis apie poveikį 
aplinkai, socialinį ir ekonominį poveikį, 
taip pat visapusiškai naudojasi kitais 
turimais duomenimis, pavyzdžiui, gautais 
pagal programą „Copernicus“ arba piliečių 
mokslo programas;

Or. en

Pakeitimas 176
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) toliau gerina prieigą prie duomenų 
pagal Sąjungos programas;

e) toliau gerina ir skatina prieigą prie 
duomenų pagal Sąjungos programas;

Or. en

Pakeitimas 177
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Maria Grapini, 
István Ujhelyi, Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) gerina duomenų prieinamumą ir 
sąveikumą;
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Or. en

Pakeitimas 178
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija reguliariai nagrinėja 
duomenų ir žinių poreikius Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, įskaitant Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros pajėgumus vykdyti 3 
dalyje nurodytas užduotis.

4. Komisija reguliariai nagrinėja 
duomenų ir žinių poreikius Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, įskaitant Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros pajėgumus vykdyti 3 
dalyje nurodytas užduotis ir užtikrina, kad 
šios agentūros turėtų pakankamai 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių 
papildomoms užduotims atlikti.

Or. en

Pakeitimas 179
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ne vėliau kaip 2024 m. gegužės 
31 d. Komisija, remdamasi 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytu vertinimu ir viešų 
konsultacijų rezultatais, atlieka pažangos, 
padarytos siekiant 2 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų prioritetinių tikslų, įskaitant 
Europos žaliojo kurso tikslus, laikotarpio 
vidurio vertinimą ir pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Nors 
pažangos, padarytos įgyvendinant 2050 m. 
viziją ir teminius prioritetinius tikslus, 
stebėsena iš pradžių turi būti grindžiama 
esamais rodikliais, būtina pereiti prie 
sudėtingesnio pažangos vertinimo metodo, 
pagal kurį būtų galima nustatyti 
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grįžtamojo ryšio ciklų, lūžio taškų, 
politikos nesuderinamumo ir susaistymo 
poveikį ir į jį atsižvelgti. 8-osios AVP 
laikotarpio vidurio vertinimas turėtų 
apimti, be kita ko, pažangos, padarytos 
kuriant tokią patobulintą stebėsenos 
sistemą siekiant ją įdiegti įgyvendinant 8-
ąją AVP 2025–2030 m. laikotarpiu, 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 180
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2029 m. kovo 31 d. Komisija atlieka 8-
osios AVP vertinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje išdėstomos pagrindinės to 
vertinimo išvados, ir, jei Komisija mano, 
kad tai tikslinga, prideda prie jos 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl kitos aplinkosaugos 
veiksmų programos.

2024 m. Komisija atliks 8-osios AVP 
vidurio laikotarpio vertinimą ir jame 
įvertins sistemą, darbo pasidalijimą ir iki 
šiol padarytą pažangą. Iki 2029 m. kovo 
31 d. Komisija atlieka galutinį 8-osios 
AVP vertinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
kurioje išdėstomos pagrindinės to 
vertinimo išvados ir rezultatai, įskaitant 
savo pastabas, prideda prie jos pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
kitos aplinkosaugos veiksmų programos. 
Toks pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto pateikiamas laiku, siekiant 
išvengti atotrūkio tarp 8-osios ir 9 -osios 
AVP.

Or. en

Pakeitimas 181
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Komisija atlieka tarpinį 8-osios 
AVP vertinimą, kai tik yra pakankamai 
informacijos apie Programos 
įgyvendinimą, bet ne vėliau kaip 2024 m. 
gegužės 31 d. Juo bus remiamasi 
atitinkamai koreguojant 8-osios AVP 
įgyvendinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia to 
vertinimo ataskaitą, kurioje išdėstomi 
pagrindiniai faktai ir vertinimo išvados, 
kartu su pastabomis.

Or. en

Pakeitimas 182
Jutta Paulus

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į 1 dalyje nurodytame 
laikotarpio vidurio vertinime nustatytą 
pažangą, po 2024 m. vyksiančių Europos 
Parlamento rinkimų naujoji Komisija per 
pirmąsias 100 savo kadencijos dienų 
supažindina Europos Parlamentą ir 
Tarybą su veiksmais, kurių ji planuoja 
imtis savo kadencijos laikotarpiu, kad 
atitinkamai iki 2030 m. ir 2050 m. būtų 
visiškai pasiekti 8-osios AVP prioritetiniai 
tikslai.

Or. en


