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TRUMPAS PAGRINDIMAS

aplinkosaugos veiksmų programos naudojamos ES aplinkos politikai rengti nuo XX a. 8-ojo 
dešimtmečio pradžios. Septintoji aplinkosaugos veiksmų programa (7-oji AVP) baigė galioti 
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), siekiant 
išvengti reguliavimo spragos tarp 7-osios ir 8-osios AVP. Europos žaliajame kurse paskelbta, 
kad bus priimta nauja aplinkosaugos veiksmų programa, o 8-oji AVP yra viena iš pagrindinių 
teisinių sistemų šiai programai įgyvendinti ES ir nacionaliniu lygmenimis.

Bendrasis 8-osios AVP tikslas – paspartinti teisingą ir įtraukų Sąjungos perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui, efektyvaus išteklių naudojimo, švarios žiedinės ekonomikos ir 
pasiekti Jungtinių Tautų darbotvarkės iki 2030 m. aplinkos apsaugos tikslus ir joje nustatytus 
darnaus vystymosi tikslus, visapusiškai remiant Europos žaliojo kurso aplinkos ir klimato 
srities tikslus bei ekonomikos gaivinimo planą „Next Generation EU“. 

Europos žaliajame kurse taip pat raginama spartinti perėjimą prie darnaus ir išmanaus 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 90 proc. ne vėliau kaip 2050 m. 

Atsižvelgdama į tai, Komisija neseniai priėmė dokumentą „Tvaraus ir pažangaus judumo 
strategija – Europos transportą nukreipti į kelią ateičiai“1, kuriame sprendžiamas šis uždavinys 
ir sprendžiami visų taršos šaltinių klausimai. Kartu su 82 iniciatyvų veiksmų planu, kuriuo ES 
remsis ateinančius ketverius metus, šia strategija nustatomas pagrindas, kuriuo remiantis ES 
transporto sistema gali pasiekti žaliąją ir skaitmeninę transformaciją bei tapti atsparesnė 
būsimoms krizėms.

Pranešėja palankiai vertina šį pasiūlymą, kuriuo siekiama remti ES perėjimą prie neutralaus 
poveikio klimatui, efektyvaus išteklių naudojimo švarios ir žiedinės ekonomikos, stiprinant 
integruotą požiūrį į politikos formavimą ir įgyvendinimą, įtraukiant tvarumą į visas atitinkamas 
nacionalinio bei ES lygmens iniciatyvas ir projektus. Be to, ji remia Europos aplinkos agentūros 
(EAA) ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) dalyvavimą, nes tai yra itin svarbu 
remiant naują šios programos stebėseną, matavimą ir ataskaitų teikimą bei siekiant 8-osios AVP 
tikslų.

Atsižvelgdama į ES Žaliąjį kursą ir siekdama 8-osios AVP tikslų, pranešėja mano, kad visos 
transporto rūšys turi prisidėti prie visų rūšių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo. Norint 
užtikrinti tvarų transportą, pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, o jiems suteikiamos 
įperkamesnės, prieinamesnės ir švaresnės alternatyvos jų dabartiniams judumo įpročiams, 
užtikrinant sąžiningą ir teisingą pertvarką ir nė vieno nepaliekant nuošalyje. Be to, siekiant 
remti naujas tvaraus judumo paslaugas, kuriomis galima sumažinti spūstis ir taršą, ypač 
miestuose, automatizuotas ir susietasis daugiarūšis susisiekimas, kartu su skaitmeninimu 
grindžiamomis pažangiomis eismo valdymo sistemomis, atliks vis svarbesnį vaidmenį. 
Galiausiai, transporto kaina turi atspindėti jo poveikį aplinkai ir sveikatai. Tuo pat metu ES 
turėtų skatinti tvarių alternatyviųjų transporto degalų ir netaršių transporto priemonių gamybą 

1 COM(2020) 789 final.
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ir diegimą.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) atlikusi 7-osios AVP vertinimą24 
Komisija padarė išvadą, kad 7-ojoje AVP 
išdėstyta 2050 m. vizija ir prioritetiniai 
tikslai tebėra aktualūs, kad 7-oji AVP 
padėjo užtikrinti, kad aplinkos politikos 
veiksmai būtų labiau nuspėjami, greitesni 
ir geriau koordinuojami, kad jos struktūra 
ir galimybių atverianti sistema padėjo 
sukurti sinergiją, todėl aplinkos politika 
tapo veiksmingesnė ir efektyvesnė. Atlikus 
vertinimą taip pat padaryta išvada, kad 7-
ojoje AVP dar prieš priimant Jungtinių 
Tautų darbotvarkę iki 2030 m., primygtinai 
akcentuota, kad ekonomikos augimas ir 
socialinė gerovė priklauso nuo sveikos 
gamtos išteklių bazės, ir sudarytos 
palankios sąlygos siekti darnaus vystymosi 
tikslų, o tai Sąjungos lygmeniu buvo 
nustatyta 2016 m. gegužės 30 d. 
Amsterdamo pakte išdėstytoje ES miestų 
darbotvarkėje. Ji taip pat suteikė galimybę 
Sąjungai pasauliniu mastu kalbėti vienu 
balsu klimato ir aplinkos klausimais. 
Vertindama 7-ąją AVP Komisija taip pat 
padarė išvadą, kad pažanga, susijusi su 
gamtos apsauga, sveikata ir politikos 
integracija, yra nepakankama;

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

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 3

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) teisėje įtvirtintas Sąjungos 
tikslas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui;

(5) reaguodama į ataskaitoje „SOER 
2020“ nustatytas problemas Europos 
Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą25 
– naują ekonomikos augimo strategiją, 
pagal kurią įgyvendinama dvejopa žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti 
teisinga ir klestinčia visuomene su 
konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomika. Europos žaliajame kurse taip 
pat raginama spartinti perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus 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 
90 proc. ne vėliau kaip 2050 m. 
Atsižvelgdama į tai, Komisija priėmė 
dokumentą „Tvaraus ir pažangaus 
judumo strategija“25a, kuriame 
sprendžiamas šis uždavinys ir sprendžiami 
visų taršos šaltinių klausimai. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu26 (ES) 
teisėje įtvirtintas Sąjungos tikslas 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
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Europos žaliuoju kursu yra 
grindžiamas ekonomikos gaivinimo planas 
„Next Generation EU“, kuriuo skatinamos 
investicijos į pagrindinius ekologiškus 
sektorius, būtinos atsparumui didinti, 
ekonomikai plėtoti ir darbo vietoms kurti 
teisingoje ir įtraukioje visuomenėje. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, kurią naudojant kartu 
su 2021–2027 m. Sąjungos biudžetu bus 
gaivinama nuo COVID-19 krizės 
nukentėjusi Sąjungos ekonomika, taip pat 
grindžiama komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytais prioritetiniais 
tikslais. Ekonomikos atsigavimas suteikia 
unikalią galimybę paspartinti perėjimą 
prie neutralaus poveikio klimatui, 
pirmenybę teikiant investicijoms į 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą ir tvarias technologijas. Šiam 
tikslui pasiekti reikės visų ekonomikos 
sektorių veiksmų, įskaitant tvarių formų 
privačiojo ir viešojo transporto plėtojimą, 
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 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) 8-ojoje AVP turėtų būti numatyta 
remti Europos žaliojo kurso aplinkos ir 
klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į 7-
ojoje AVP ir Komisijos komunikate 
„Švari mūsų visų planeta. Strateginė 
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planetos išgales“. Ji turėtų padėti 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 
2030 m. ir joje nustatytus darnaus 
vystymosi tikslus;

klestinčios, modernios ir konkurencingos 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“1a 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;

__________________
1a COM(2018) 773 final.

Or. en

Pakeitimas 6

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 visuose 
ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
transportą. Be to, turėtų būti nurodytos 
reikiamos sąlygos, kurias sudarius visi 
susiję subjektai galėtų pasiekti ilgalaikius ir 
teminius prioritetinius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) 8-ąja AVP ilgalaikiais ir teminiais 
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prioritetiniais tikslais turėtų būti 
užtikrinta, kad tvarumas ir išmetamo 
ŠESD kiekio mažinimas 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 8

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) kadangi daugelis Sąjungos 
ekonomikos sektorių, įskaitant transportą, 
susiduria su didėjančia konkurencija su 
sparčiai besivystančiomis kitų regionų 
rinkomis pasauliniu lygmeniu ir yra 
glaudžiai susiję su tarptautinės prekybos 
dinamika, tvirtesnis bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis, geras pasaulinis 
aplinkos valdymas ir Sąjungos vidaus ir 
išorės politikos sinergija yra labai svarbūs 
siekiant Sąjungos aplinkos ir klimato 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pažanga, padaryta siekiant 8-osios 
AVP prioritetinių tikslų, turėtų būti 

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

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

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

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

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Pakeitimas 10

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, 

(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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 11

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 taip pat turėtų 
dalyvauti kitos įstaigos ir agentūros bei 
prisidėti prie šių strateginių prioritetų 
įgyvendinimo ir pažangos vertinimo pagal 
8-ąją AVP.

Or. en

Pakeitimas 12

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 

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 
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tikslai. tikslai, įskaitant tvaraus ir pažangaus 
judumo strategiją.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14

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, turizmo, judumo ir maisto 
sistemos srityse.

Or. en
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Pakeitimas 15

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, ekologišku įvairiarūšiu 
transportu ir pažangiu judumu, būtų 
tenkinami darniai, nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatyti vietos ir regionų valdžios 
institucijoms skirtus orientacinius 
veiksmus ir skatinti priimti savanoriškus 
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 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinti kurti pažangiąsias 
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sistemas taikant konkrečią tvarios 
produktų politikos sistemą, kuri gali tapti 
žiedinės ekonomikos dalimi, didinant 
pakartotinį nebetinkamų naudoti 
medžiagų, laikomų ištekliumi transporto 
ir turizmo sektoriuje, pvz., metalo, plastiko 
ir kitų rūšių medžiagų, pakartotinį 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) užtikrinti, kad aplinkos politika ir 
veiksmai būtų grindžiami geriausiomis 
turimomis mokslinėmis žiniomis, 
sustiprinti aplinkos srities žinių bazę ir 
padidinti jos naudojimo mastą, be kita ko, 
vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas; gerinti žaliuosius įgūdžius, 
atsižvelgiant į socialinį perėjimo prie 
žiedinės ekonomikos aspektą transporto ir 
turizmo sektoriuje, įskaitant darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
tinkamos informacijos poreikį, kad būtų 
galima pakeisti vartotojų elgseną ir toliau 
plėtoti aplinkos ir ekosistemų apskaitą;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedama Europos 
aplinkos agentūros ir Europos cheminių 
medžiagų agentūros, reguliariai vertina ir 

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

tinkama, kitos įstaigos ir 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.

Or. en

Pakeitimas 20

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, o taip pat, kai 
tinkama, kitų įstaigų ir agentūrų 
pajėgumus vykdyti 3 dalyje nurodytas 
užduotis.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.
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Or. en

Pagrindimas

Reguliaresnė vertinimo sistema užtikrins, kad būtų atidžiai stebima pažanga, padaryta 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, ir prireikus bus galima laiku pakoreguoti programos 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reguliaresnė vertinimo sistema užtikrins, kad būtų atidžiai stebima pažanga, padaryta 
siekiant 8-osios AVP prioritetinių tikslų, ir prireikus bus galima laiku pakoreguoti programos 
įgyvendinimą.


