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ES strategijos per Buenos Airių konferenciją klimato kaitos klausimais (COP-10) 

 
 

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pakeitimas 1 
C konstatuojamoji dalis 

kadangi Europos Parlamentas ir Taryba 2003 m. spalio 13 d. priėmė direktyvą, kuria nustatoma 
prekybos šiltnamio efektą sukeliančiais išmetamaisiais teršalais kvotų sistema ir kadangi 
šis svarbus žingsnis dar kartą patvirtina ES ir jos valstybių narių įsipareigojimą didelį 
dėmesį skirti vidiniams veiksmams ir skatina prisidėti kitas šalis, 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) Blokland, Jonas 
Sjöstedt, Chris Davies 

Pakeitimas 2 
2 dalis 

2. Mano, kad COP–10 konferencija yra ne tik gera galimybė imtis tolesnių veiksmų 
remiantis ankstesnėse Konvencijos šalių konferencijose, vykusiose Bonoje, Marakeše, 
Naujajame Delyje ir Milane, priimtais sprendimais dėl Kioto protokolo įgyvendinimo, 
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bet ir pradėti plataus masto diskusijas pagrindiniais antrojo įsipareigojimų etapo 
klausimais siekiant ES tikslo, kad vidutinė pasaulinė temperatūra padidėtų ne  daugiau 
kaip  + 2°C ikipramoninio lygio; dar kartą pabrėžia, kad ateityje privaloma taikyti 
visiems pasaulio piliečiams galiojantį lygių teisių principą,  

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pakeitimas 3 
3 dalis 

3. Ragina ES ir kitas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos Konvencijos šalis tęsti 
Milane pradėtas diskusijas siekiant tarptautinių skrydžių ir jūros transporto išmetamų 
teršalų klausimus įtraukti į išmetimų sumažinimo tikslus antrajam įsipareigojimų etapui 
nuo 2012 m.; ragina ES ir kitas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 
šalis atlikti specialią eismo transporto išmetamų teršalų stebėseną ir galbūt sudaryti 
atskirus protokolus dėl eismo transporto išmetamų teršalų; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pakeitimas 4 
4 a pastraipa (nauja) 

4a. Ragina Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalis pradėti derybas 
dėl priedų struktūros pakeitimo siekiant padėti valstybėms, ypač Kinijai ir Indijai, 
prisitaikyti prie išmetamų teršalų didėjimo ; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Pakeitimas 5 
4 b dalis (nauja) 

4b. Primygtinai reikalauja, kad plėtodamos dialogą su tarptautiniais partneriais, ypač su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Rusija, Europos Komisija ir valstybės narės 
pabrėžtų klimato apsaugos svarbą; taip pat akcentuoti, kad ES ir trečiųjų šalių  
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santykiai gali nukentėti, jei šiuo klausimu nebus patvirtinta aiški pozicija;  

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pakeitimas 6 
6 dalis 

6. Pažymi, kad naujausiame Europos aplinkos apsaugos agentūros pranešime, kuriame, 
inter alia, pažymima, kad dėl klimato kaitos Europoje temperatūra kyla greičiau, negu 
vidutiniškai pasaulyje; atkreipia dėmesį į klimato kaitą ir atšilimą arktinėse srityse ; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pakeitimas 7 
7 dalis 

7. Mano, kad ES turi dėti dvigubai daugiau pastangų, kad įgyvendintų Kioto protokolo 
tikslus ir taip parodytų pavyzdį kitoms Konvencijos šalims; ragina Komisiją pasiūlyti 
įtraukti į Išmetamųjų teršalų prekybos direktyvą labiau ekonomiškas darnias 
priemones, siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Pakeitimas 8 
7 a pastraipa (nauja) 

7a. Ragina ES ir valstybes nares investuoti į priemones, padėsiančias prisitaikyti prie 
klimato kaitos, ir skirti būtiną lėšų kiekį padedantį prisitaikyti besivystančioms šalims; 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Pakeitimas 9 
7 b dalis (nauja) 

7b. Pabrėžia energijos veiksmingumą skatinančių priemonių (kurių potencialas ES yra 
didelis) bei atsinaujinančių energijos šaltinių svarbą šiuo aspektu ir pritaria Europos 
Komisijos pranešimui1 šia tema,  ypač pabrėžia biomasės, kaip CO2 neutralios 
energijos formos, potencialą ir ragina Komisiją įvertinti teisines priemones, kuriomis 
remiama energijos gamyba iš biomasės; 

 1 KOM(2004) 366 , 2004 5 26 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pakeitimas 10 
8 dalis 

8. Ragina visas valstybes nares prisiimti atsakomybę už nustatytų dalijimosi našta tikslų 
pasiekimą; prašo pradėti antrąjį derybų etapą dėl dalijimosi našta tikslų sugriežtinimo 
toms 25 valstybėms narėms, kurioms buvo nustatyti  per maži dalijimosi našta tikslai; 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Pakeitimas 11 
9 dalis 

9. Ragina valstybes nares, kurios dar nesudarė nacionalinių paskirstymo planų, kaip 
reikalaujama Dujų išmetimo kvotų direktyvoje, tai padaryti kuo greičiau, 

 ir tai darant būtina remtis plačių užmojų tikslais; ragina Komisiją taikyti neatidėliotinas 
teisines priemones valstybėms narėms, kurios nesilaiko direktyvos reikalavimų;   
ragina Komisiją atmesti nacionalinius paskirstymo planus, kuriuose leidžiamas 
nepagrįstai didelis CO2 išmetimo kiekis; 

 Or.en 
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Anders Wijkman 

Pakeitimas 12 
9 a pastraipa (nauja) 

9a. reikalauja, kad pateikus paraiškas iki 2005 m. sausio 1 d. vėliau nebūtų leidžiama 
daryti jokių patvirtintų  nacionalinių paskirstymo planų pakeitimų; 

 

 Or.en 

 

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pakeitimas 13 
9 b dalis (nauja) 

9b. Ragina Komisiją kuo greičiau pateikti Išmetamųjų teršalų prekybos direktyvos 
pakeitimus, atsižvelgiant į nustatytus jos trūkumus ir neveiksmingumą; 

 Or.en 
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