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Pranešimo projektas (PE 350.192v01-00)
Riitta Myller
Darnaus vystymosi technologijų skatinimas: Europos Sąjungos veiksmų planas ekologiškų 
technologijų srityje
(2004/2131(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 1
2 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į ES sutarties 6 ir 174 straipsnius, Kardifo procesą (1998 m. birželio 
15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Kardife išvadas) bei į Darnaus 
vystymosi strategiją (2001 m. birželio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
Geteborge išvadas),

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 2
3 a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Pasaulio viršūnių susitikimą darnaus vystymosi klausimais ir į 
Johanesburgo įgyvendinimo planą (2002 m.),

Or. en
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 3
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. Kadangi, remiantis Europos Vadovų Tarybos susitikimo Geteborge išvadomis, 
darnus vystymasis yra pagrįstas trimis ramsčiais, t. y.: aplinkosauga, ūkio plėtra ir 
socialine sanglauda,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 4
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi darnaus vystymosi negalima pasiekti nesukūrus naujų ekologiškų 
technologijų ir neįdiegus naujovių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 5
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi šiuo atžvilgiu gyvybiškai svarbu sustiprinti ir panaudoti teigiamą aplinkos ir 
konkurencingumo tarpusavio sąveiką bei atsieti ūkio augimą nuo aplinkos 
degradacijos; svarbios priemonės šiems tikslams pasiekti yra ekologiškos 
technologijos (visos technologijos, kurias taikant bendra įtaka aplinkai būna žymiai
mažiau kenksminga nei taikant kitas alternatyvias technologijas),

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 6
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi ekologiškos technologijos bei naujovės suteiks daugybę naujų verslo 
galimybių – taigi ir naujų darbo vietų,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas7
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi Europos Sąjunga privalo turėti pakankamai visa apimančią aplinkos politiką, 
kuri leistų sukurti ekologiškų technologijų paklausą ir kurioje būtų numatyti aiškūs bei 
visa apimantys aplinkosaugos tikslai, suderinti aplinkos rodikliai aplinkai tenkančiai 
naštai įvertinti, išlaidų aplinkai (išorinių) įsisavinimas, o vietoj atsiliekančiųjų 
materialinio skatinimo būtų skatinama turėti kuo daugiau lyderių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 8
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi nepaprastai svarbu aiškiai nustatyti kliūtis, šiuo metu neleidžiančias kurti 
ir skleisti ekologiškų technologijų, ir kadangi tokios kliūtys Komunikate tik trumpai 
paminimos – viename jo priedų, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 9
E b konstatuojamoji dalis (nauja)

Eb. kadangi išorinių (skirtų aplinkai) išlaidų įsisavinimas vyksta labai lėtai; kadangi 
radus šios problemos sprendimų Bendrijos lygiu (mokesčiai, laikini atleidimai nuo 
mokesčių, subsidijos, prekybos leidimai, rinkliavos iš vartotojų bei teršėjų ir t. t.) 
žymiai padidintų ekologiškų technologijų paklausą,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 10
E c konstatuojamoji dalis (nauja)

Ec. kadangi klientų ekologiškų technologijų paklausa yra didžiulė; tačiau kadangi 
pagrindinę atsakomybę už tinkamus pagrindus, kad tokių technologijų raida būtų 
greita, turėtų prisiimti visa visuomenė,

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 11
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi siekiant padėti plėtoti tokių technologijų rinką, reikia naudoti daugybę 
priemonių – pvz., technologijų platformas, rezultatais pagrįstus, aplinką tausojančius 
viešuosius pirkimus, mokesčių lengvatas, būtiniausius ekologinio projektavimo 
reikalavimus, subsidijų, turinčių neigiamą poveikį aplinkai, mažinimą, technologijų 
testavimą, patikrą bei standartizavimą ir t. t.,

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 12
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi siekiant padėti plėtoti tokių technologijų rinką, reikia naudoti daugybę 
priemonių – pvz., technologijų platformas, rezultatais pagrįstus, aplinką tausojančius 
viešuosius pirkimus, mokesčių lengvatas, teisės aktus, subsidijų, turinčių neigiamą 
poveikį aplinkai, mažinimą, technologijų testavimą, patikrą bei standartizavimą ir t. t.,

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 13
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi tenka apgailestauti, jog Komunikate nepateikiamas pirmasis tiksliai 
apibrėžtų uždavinių svarbiausiose aplinkosaugos srityse sąrašas, 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 14
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi į Europos Sąjungos ekologiškas technologijas reikia įtraukti ir socialinį 
aspektą; kadangi šį aspektą galima aprėpti tik tuomet, jeigu dalis pastangų bus 
sutelkta į technologijas, skirtas gyventojų gerovei ir sveikatai gerinti, ypač 
miestuose; kadangi MVĮ pozicija daugeliu atveju tokiems tyrimams yra 
tinkamiausia ir, nors ir būdama kuklaus masto, gali daryti didžiulę įtaką;

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 15
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi Bendrijos veiksmų plane nėra tinkamų žinių sklaidos, technologijų 
perdavimo, naujovių diegimo ir plėtros mechanizmų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 16
1 a dalis (nauja)

1a. Laiko, jog ES konkurencingumo strategijoje svarbu pabrėžti aplinkosaugos aspektą; 
pažymi, kad peržiūrint Lisabonos strategiją aplinkos būklę ir užimtumo pagerinimą 
reikia laikyti galimybe sukurti konkurencingiausią, žiniomis pagrįstą ekonomiką; 
laiko, jog ekologiškų technologijų sukūrimas ir įdiegimas šiuo atžvilgiu turi 
lemiamos svarbos;

Or. fi
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 17
1 b dalis (nauja)

1b. Ragina priimti sistemingesnį požiūrį į aplinkos politiką, pagrįstą viso gaminio būvio 
ciklo vertinimu pagal Integruotos produktų politikos (IPP) sistemą, pagrindinį 
dėmesį skiriant palankių aplinkai technologijų atnaujinimui ir plėtimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 18
1 c dalis (nauja)

1c. Pripažįsta aplinkos politikos vaidmenį diegiant naujoves rinkos ekonomikai, kur 
naujoves įdiegti skatina griežti reikalavimai; primena, kad dėl griežtų aplinkosaugos 
reikalavimų ES tapo daugelio augimo sektorių lydere, ir pabrėžia, kad ES turi 
stengtis išlikti naujų technologijų bei esminių naujovių rinkos lydere;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 19
1 d dalis (nauja)

1d. Mano, kad būtina apgalvoti, kokias aplinkosaugos srities technologines 
naujoves reikėtų įdiegti kiekviename pramonės sektoriuje, kokių tam reikėtų 
išteklių ir kaip jomis galima būtų paveikti užimtumą bei konkurencingumą;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 20
1 e dalis (nauja)

1e. Pabrėžia užimtumo ir augimo ekologiškų technologijų sektoriuje galimybes – ypač 
MVĮ, kurios galėtų įnešti lemiamą indėlį siekiant Lisabonos tikslų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 21
2 dalis

2. Pabrėžia, kad ES teisės aktai dėl aplinkos yra skirti nuolat gerinti aplinkos būklę ir 
pasiekti aukščiausią aplinkosaugos lygį; mano, kad teisės aktai turi būti pagrįsti 
geriausiomis turimomis technologijomis; jie turi būti  visa apimantys, suderinti ir 
prognozuojami, kad galėtų suaktyvinti naujų ekologiškų technologijų gamybos 
paklausą rinkoje bei jomis sudominti įmones;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 22
2 dalis

2. Pabrėžia teisės aktų, kaip priemonių ekologiškų technologijų paklausai didinti, svarbą; 
teisės aktai turėtų būti kiek įmanoma ilgalaikiai, visa apimantys ir prognozuojami, 
tačiau jie turėtų leisti atsižvelgti ir į technologinę pažangą; pažymi, kad dabar bendro 
sprendimo procedūros tvarka svarstoma ekologinio projektavimo direktyva yra viena 
iš pavyzdžių, parodančių, kaip galima sukurti svarbių gaminių projektavimo ir 
ekologiškos gamybos pagerinimų sistemą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 23
2 a dalis (nauja)

2a. Ragina Komisiją nustatyti šiuo metu labiausiai aplinką apsunkinančius veiksnius ir 
šiuo pagrindu skatinti reikiamas ekologiškas technologijas bei naujoves, siekiant 
sumažinti tokius kenksmingus padarinius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 24
3 dalis

3. Ragina Komisiją nustatyti visą apimantį uždavinį dėl ES tenkančios dalies pasaulinėje 



Vertimas pagal sutartį
PE 353.567v01-00 8/21 Vertimas pagal sutartį

AM\554604LT.doc

LT

ekologiškų technologijų rinkoje; mano, kad per dešimt metų ES turėtų užimti ne 
mažesnę kaip 50 proc. rinkos dalį;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 25
3 dalis

3. Ragina Komisiją nustatyti visą apimantį uždavinį dėl ES tenkančios dalies pasaulinėje 
(išbraukta) ekologiškų technologijų rinkoje, kuri per dešimt metų turėtų sudaryti ne 
mažiau kaip 50 proc.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 26
3 a dalis (nauja)

3a. Ragina Komisiją į naujų teisės aktų bei esamų teisės aktų pakeitimų pasiūlymus 
įtraukti visa apimančius darbo tikslus; mano, kad šie tikslai turėtų būti pagrįsti 
geriausiomis turimomis technologijomis ir juos reikėtų reguliariai atnaujinti 
atsižvelgiant į techninę pažangą, kad pramonėje būtų smarkiai skatinama nuolat 
diegti naujoves;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 27
3 b dalis (nauja)

3b. Ragina Komisiją nurodyti valstybėms narėms nustatyti Aplinkosaugos technologijų 
veiksmų planą (ATVP)  atitinkančių reikalavimų gaires , kuriose turėtų būti 
nurodyti terminai, atitinkantys Aplinkosaugos technologijų veiksmų plano (ATVP) 
apibrėžtus terminus bei nuorodas į darbo uždavinius, kad visi pagrindiniai 
uždaviniai būtų įgyvendinami ir suderinti ir valstybių narių, ir ES lygiu bei turėtų 
nustatytus terminus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 28
4 dalis

4. Pritaria sumanymui suderinti visa apimančius darbo uždavinius visų rūšių gamybos, 
paslaugų ir gaminių tobulinimo srityse, ypač Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų 
programoje nustatytose prioritetinėse srityse; tai padės Europos pramonei padidinti 
savo konkurencingumą bei sukurti naujų darbo vietų, o drauge mažiau apsunkins 
aplinką; pabrėžia, kad tokie darbo uždaviniai turėtų būti pagrįsti viso gaminio būvio 
vertinimu pagal Integruotos produktų politikos (IPP) sistemą; ragina Komisiją 
sudaryti pirmąjį artimiausios ateities darbo uždavinių sąrašą, į kurį būtų įtraukti 
atitinkamo savanoriškų ir privalomų priemonių derinimo pasiūlymai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 29
4 dalis

4. Pritaria sumanymui suderinti visa apimančius pramonės darbo uždavinius, ypač 
Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytose prioritetinėse srityse; tai leis 
Europos pramonei padidinti savo konkurencingumą, sukurti naujų darbo vietų, o 
drauge padidins ekologiškų technologijų paklausą; mano, kad tokie darbo uždaviniai 
turėtų būti nustatyti remiantis privalomais būtiniausiai reikalavimais, pagrįstais 
viso gaminio būvio vertinimu bei laikantis Integruotos produktų politikos (IPP) 
sistemos (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 30
4 a dalis (nauja)

4a. Ragina Komisiją padėti pramonei vykstančiame Integruotos produktų politikos 
(IPP) procese aiškiomis ir nuosekliomis taisyklėmis, siekiant skatinti darnų 
vystymąsi bei peržiūrėti tradicinius verslo modelius, kad būtų palengvinta labiau 
integruota ir sistemingesnė praktika;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 31
5 dalis

5. Ragina Komisiją padėti sukurti įvairių gaminių, paslaugų bei procesų neigiamo 
poveikio aplinkai nustatymo metodus bei rodiklius ir būdą, kaip aiškiai pateikti 
rezultatus visiems savininkams, įskaitant vartotojus, kad visiems dalyviams būtų 
suteikta galimybė priimti kompetentingus sprendimus; be to, ragina Komisiją bei 
valstybes nares visoje ES surengti kampaniją skatinant vartotojus reikalauti 
produktų ir paslaugų, teikiamų naudojant geriausias turimas technologijas; mano, 
kad vartotojų mobilizavimas yra nepakeičiamas būtinos tvarios vartojimo strategijos 
elementas;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 32
5 dalis

5. Ragina Komisiją padėti sukurti įvairių gaminių, paslaugų bei procesų neigiamo 
poveikio aplinkai nustatymo metodus bei aplinkosaugos rodiklius ir būdą, kaip aiškiai 
pateikti rezultatus visiems savininkams, įskaitant vartotojus, kad visiems dalyviams 
būtų suteikta galimybė priimti kompetentingus sprendimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 33
5 a dalis (nauja)

5a. Ragina Komisiją labiau kreipti dėmesį į Aplinkosaugos technologijų veiksmų plano 
(ATVP) komunikatą pagal technologijas ir / arba sektorius ir nustatyti pagrindinius 
sektorius (pavyzdžiui, energetikos, šilumos, transporto) arba problemas (pavyzdžiui, 
pasaulinis atšilimas arba tarša rūgštimis) bei siekti išanalizuoti padėtį pagal tokius 
komponentus:

a. Kokios yra problemos, kurias reikėtų spręsti?
b. Kokių yra kliūčių įveikti apibūdintas problemas?
c. Koks yra Sąjungos tikslas tų problemų atžvilgiu?
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d. Paaiškinti, kaip pagal svarbą buvo išdėstyti veiksmai / tikslai. 
e. Kokie yra darbo uždaviniai kiekvienos iš šių sričių atžvilgiu?
f. Kokie yra politikos variantai siekiant sumažinti kliūtis ir kokių technologijų 

atžvilgiu geriausia būtų taikyti kitokius politikos variantus?
g. Kokie yra tų variantų „už“ ir „prieš“ ir kokia politika turėtų būti 

įgyvendinama?
h. Koks finansavimas skiriamas kiekvienam iš apibūdintų veiksmų?
i. Kokių privalomų veiksmų bus imtasi ir kokie bus jų terminai?

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 34
5 b dalis (nauja)

5b. Atkreipia dėmesį, kad išteklių ir medžiagų veiksmingumas sumažins pramonės ir 
namų ūkių išlaidas, paliks lėšų kitoms investicijoms bei padarys ES ekonomiką 
mažiau priklausomą nuo išteklių deficito ir labai nepastovių išteklių rinkų; todėl 
ragina Komisiją siūlyti teisės aktus siekiant naudoti kuo mažiau atsinaujinančių, ir
neatsinaujinančių gamtinių išteklių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 35
7 dalis

7. Pritaria Tarybos direktyvai 2003/96/EB, pakeičiančiai Bendrijos energetikos produktų 
ir elektros energijos mokesčių struktūrą, kuri yra nedidelis žingsnelis teisinga 
kryptimi, tačiau pabrėžia būtinybę šioje srityje nuveikti daugiau; ragina Komisiją, 
Tarybą ir valstybes nares būti pažangias siūlant bei priimant naujas iniciatyvas 
siekiant didinti energetikos efektyvumą pagal paklausą ir sustiprinti atsinaujinančios 
energetikos sektorių (išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 36
7 dalis

7. Pritaria Tarybos direktyvai 2003/96/EB, pakeičiančiai Bendrijos energetikos produktų 
ir elektros energijos mokesčių struktūrą, kuri yra nedidelis žingsnelis teisinga 
kryptimi, tačiau pabrėžia būtinybę šioje srityje nuveikti daugiau; ragina Komisiją, 
Tarybą ir valstybes nares būti pažangias siūlant bei priimant naujas iniciatyvas
siekiant sustiprinti atsinaujinančios energetikos sektorių – taip pat transporto, namų 
bei statybų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 37
7 dalis

7. Pritaria Tarybos direktyvai 2003/96/EB, pakeičiančiai Bendrijos energetikos produktų 
ir elektros energijos mokesčių struktūrą, kuri yra nedidelis žingsnelis teisinga 
kryptimi, tačiau pabrėžia būtinybę šioje srityje nuveikti daugiau; ragina Komisiją, 
Tarybą ir valstybes nares būti pažangias siūlant bei priimant naujas iniciatyvas
siekiant sustiprinti atsinaujinančios energetikos sektorių ir skatinti biomasės bendros 
gamybos bei veiksmingo naudojimo energetikoje plėtrą – taip pat transporto 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 38
8 dalis

8. Pritaria Komisijos atliktam darbui kuriant ekologiškų viešųjų pirkimų žinyną ir laukia 
šio žinyno svarbos įvertinimo, siekiant nustatyti, ar būtų naudinga priimti labiau 
saistančias taisykles; patvirtina Wim Kok pranešimo rekomendacijas, kuriose 
teigiama, jog valstybių bei vietos valdžios institucijos turėtų sudaryti aplinkos 
atžvilgiu tinkamų viešųjų pirkimų veiksmų planus;

Or. fi
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 39
8 a dalis (nauja)

8a. Ragina Komisiją nustatyti visa apimantį uždavinį dėl viešųjų pirkimų vaidmens, 
kurio tikslas – nustatyti pagrindinę taisyklę, jog į visus viešuosius pirkimus turi būti 
įtraukti aplinkosaugos kriterijai, o visos valstybės narės iki 2007 m. turėtų parengti 
sunormintas svarbiausių gaminių ir paslaugų gaires bei surengti viešųjų pirkimų 
dalyvių (rengėjų) mokymus šių gairių tema;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 40
9 dalis

9. Pabrėžia kliūčių, stabdančių (išbraukta) platesnį ekologiškų technologijų taikymą, 
pripažinimo bei pašalinimo svarbą; pageidauja, kad Komisija sudarytų konkrečių 
veiksmų programą, siekiant pašalinti veiksmų plane nustatytas kliūtis, į ją įtraukiant 
ir tvarkaraštį; ragina Komisiją paruošti pranešimą apie geriausią praktiką, leidusią 
padidinti ekologiškų technologijų taikymą už ES ribų – pvz., Japonijoje;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 41
9 a dalis (nauja)

9a. Ragina Komisiją ekologiškoms technologijoms „tinkamoms rinkos sąlygoms“ 
suteikti didžiausią prioritetą, visų pirma priimant sprendimus Bendrijos lygiu –
pavyzdžiui, įdiegiant principą „moka teršėjas“, taip užtikrinant švarias technologijas 
siūlančių bendrovių materialinį skatinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 42
9b dalis (nauja)

9b. Atkreipia dėmesį, kad jeigu ES nori pasiekti Lisabonos strategijos tikslus, ji turi 
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glaudžiau dirbti su MVĮ ir apgailestauja, jog nebuvo užtikrinta, kad į Komisijos 
veiksmų planą būtų tinkamai įtrauktos MVĮ;

Or. es

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 43
10 dalis

10. Ragina Komisiją ir valstybes nares pagreitinti priemones siekiant mažinti aplinkai 
žalingas subsidijas, o galiausiai – jas apskritai panaikinti; pažymi, kad tokių 
subsidijų dydis yra nemažas;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 44
10 dalis

10. Ragina Komisiją ir valstybes nares teikti prioritetą reformų, taikomų subsidijoms, 
turinčioms žymią neigiamą įtaką aplinkai ir yra nesuderinamos su darniu vystymusi, 
procesui pagreitinti, siekiant tokias subsidijas sumažinti, o galiausiai – panaikinti; 
pažymi, kad tokių subsidijų dydis yra nemažas, ir ragina Europos aplinkosaugos 
agentūrą sudaryti subsidijų, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančių taršią gamybą bei 
vartojimą, sąrašą, taip sudarant nelygią konkurenciją švaresnėms technologijoms;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas p45
10 a dalis (nauja)

10a. Pažymi, kad ES valstybinės paramos iškastiniam kurui augimas sutrukdė 
ekologiškų technologijų raidai, ir ragina peržiūrėti ES valstybės paramos gaires 
siekiant atspindėti išorinių kaštų įtraukimo į energijos kainą principą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 46
11 dalis

11. Pritaria atlikimo patikros ir aplinkos sertifikatų sumanymui siekiant sukurti rinkoje 
pasitikėjimą naujomis technologijomis ir tarp verslininkų, ir tarp vartotojų; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 47
11 dalis

11. Pritaria atlikimo patikros ir aplinkos sertifikatų sumanymui siekiant sukurti rinkoje 
pasitikėjimą naujomis technologijomis ir tarp verslininkų, ir tarp vartotojų; ragina 
Europos aplinkosaugos agentūrą išnagrinėti, ar Europoje galiojančios taisyklės 
neveikia kaip kliūtis naudojant ir platinant geriausias turimas technologijas; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad, priešingai, Europoje galiojančios taisyklės, kuriomis 
skatinamos ekologiškas technologijas, teigiamai prisideda prie aplinkosaugos tikslų;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 48
11 a dalis (nauja)

11a. Ragina Komisiją ir valstybes nares įdiegti informacijos apie produkto poveikį 
aplinkai rinkimo sistemą bei suteikti galimybę visuomenei naudotis šia informacija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 49
12 a dalis (nauja)

12a. Yra susirūpinęs dėl nepakankamo jau turimų ekologiškų technologijų taikymo; 
pritaria iniciatyvoms sustiprinti investicijų į energijos veiksmingumą ir medžiagų 
veiksmingumą finansavimo priemones ir ragina, kad viešąją paramą investicijoms iš 
esmės sąlygotų palankių aplinkai gamybos būdų pasirinkimas; toliau ragina EIB ir 



Vertimas pagal sutartį
PE 353.567v01-00 16/21 Vertimas pagal sutartį

AM\554604LT.doc

LT

ERPB didinti ekologinių naujovių ir technologijų – ypač diegiamų MVĮ –
finansavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 50
13 a dalis (nauja)

13a. Pabrėžia, kad Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje turi būti 
numatytas ekologiškų technologijų ir aplinkai palankių gaminių finansavimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 51
13 b dalis (nauja)

13b. Mano, kad siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą geriausia imtis veiksmų 
Bendrijos lygiu, ir ragina Komisiją siūlyti visa apimančias iniciatyvas siekiant 
užtikrinti, kad, jei atviro koordinavimo metodas neatneša pakankamų rezultatų, už 
energijos suvartojimo aplinkos kaštus būtų įvestos rinkliavos;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 52
13 c dalis (nauja)

13c. Ragina Komisiją tolesnės Bendrosios mokslinių tyrimų programos siūlymuose 
konsultuojantis su visomis suinteresuotomis šalimis (gamintojais, 
aplinkosaugos organizacijomis, universitetais, mokslinio tyrimo institutais ir 
vartotojais) sudaryti strateginių tyrimų darbotvarkę;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 53
14 dalis

14. Pritaria technologijų platformų skatinimui su ekologiškomis technologijomis 
tiesiogiai susijusiose srityse; tačiau primygtinai teigia, kad tokios platformos 
dalyvavimo ir prieigos prie informacijos atžvilgiu turi būti lygiai atviros visiems 
savininkams; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis ir Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 54
14 dalis

14. Pritaria technologijų platformų sumanymui ypač svarbiose srityse bei ten, kur galima 
tikėtis pažangos, pvz., vandenilio, kuro elementų, fotoelektros bei vandens tiekimo 
srityje, tačiau yra susirūpinęs dėl prieigos prie šių platformų: pabrėžia visiems 
savininkams lygiai atvirų platformų sukūrimo svarbą; siūlo, kad tokios platformos 
būtų susietos su pramone, siekiant įdiegti rinkoje naujoves, o iš pramonės gauti 
didžiulį finansinį indėlį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 55
14 dalis

14. Pritaria technologijų platformų sumanymui ypač svarbiose srityse bei ten, kur galima 
tikėtis pažangos, pvz., vandenilio, kuro elementų, fotoelektros bei vandens tiekimo 
srityje, tačiau yra susirūpinęs dėl prieigos prie šių platformų: pabrėžia visiems 
savininkams lygiai atvirų platformų sukūrimo svarbą; siūlo, kad tokios platformos 
būtų susietos su pramone, siekiant įdiegti rinkoje naujoves; pažymi, kad technologijų 
platformos reikalingos ne tik esamuose stipriuose pramonės sektoriuose, bet ir 
kitur; mano, jog nepaprastai svarbu, kad šios platformos sąveikautų su 
nacionalinėmis mokslinių tyrimų bei technologijų programomis;

Or. fi
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 56
14 a dalis (nauja)

14a. Ragina Komisiją remti technologijoms būdingas priemones siekiant įveikti 
mokslinių tyrimų veiklos, parodomųjų projektų ir įvedimo į rinką spragą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 57
14 b dalis (nauja)

14b. Ragina Komisiją labiau pabrėžti rinkos formavimo bei sklaidos programas ir 
priemones, kurias reikėtų panaudoti formuojant ekologiškų technologijų rinkas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 58
14 c dalis (nauja)

14c. Ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti įvairios gamybinės veiklos grupavimo 
teikiamoms galimybėms, kad vieno gamybos proceso atliekos galėtų tapti kitų 
gamybos procesų sąnaudomis, kadangi taip galima gauti ir ekonominės, ir 
aplinkosaugos naudos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 59
15 dalis

15. Pabrėžia ekologiškai veiksmingų Informacijos ir komunikacijų technologijų (angl. 
ICT) – aplinkos apkrovimo mažinimo (dematerializavimo) priemonės – naudojimą, ir 
ragina valstybes nares tai palengvinti ir skatinti;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 60
17 dalis

17. Ragina Komisiją atlikti Europos Sąjungos politikos krypčių vidinio bei išorinio 
pertekliaus pasekmių įvertinimą darnaus vystymosi požiūriu, siekiant išvengti žalos 
Europos Sąjungos tikslams;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 61
18a dalis (nauja)

18a. Apgailestauja, kad Komisija į šią iniciatyvą neįtraukė Europos patentų biuro, ir 
ragina, kad mokslinių tyrimų rezultatus būtų privaloma atskleisti iš valstybinių lėšų 
finansuojamų ekologiškų technologijų reikmėms;

Or. es

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 62
19 dalis

19. Pabrėžia ekologiškų naujovių įtraukimo į visas būsimąsias Bendrijos finansavimo 
priemones svarbą ir mano, jog gyvybiškai svarbu, kad ekologiškų technologijų 
finansavimas būtų pagrindinis rengiamos Konkurencingumo ir naujovių programos 
(CIP) elementas;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 63
20 dalis

20. Pabrėžia, kad darnus vystymasis reikalauja pasaulinių sprendimų, ir pritaria visoms 
ekologiškų technologijų skatinimo besivystančiose šalyse iniciatyvoms; mano, kad 
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turėtų būti neleidžiama eksportuoti pasenusių ir taršių technologijų į trečiąsias 
šalis; pažymi, kad Europos Sąjunga turėtų imtis vadovaujančio vaidmens technologijų 
perdavimo srityje, ir ragina valstybes nares skatinti privatųjį sektorių bei tarptautines 
kredito institucijas remti ekologiškas technologijas; pritaria neseniai priimtai EBPO 
rekomendacijai dėl bendrų požiūrių į aplinką ir oficialiai remiamų eksporto kreditų;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 64
20 dalis

20. Pabrėžia, kad darnus vystymasis reikalauja pasaulinių sprendimų, ir pritaria visoms 
ekologiškų technologijų platinimo ir skatinimo Europos Sąjungoje ir besivystančiose 
šalyse iniciatyvoms; pažymi, kad Europos Sąjunga turėtų imtis vadovaujančio 
vaidmens technologijų perdavimo srityje, ir ragina valstybes nares skatinti valstybinį 
sektorių, privatųjį sektorių bei tarptautines kredito institucijas skleisti ir remti 
ekologiškas technologijas; pritaria neseniai priimtai EBPO rekomendacijai dėl bendrų 
požiūrių į aplinką ir oficialiai remiamų eksporto kreditų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 65
20 dalis

20. Pabrėžia, kad darnus vystymasis reikalauja pasaulinių sprendimų, ir pritaria visoms 
ekologiškų technologijų skatinimo besivystančiose šalyse iniciatyvoms; pažymi, kad 
Europos Sąjunga turėtų imtis vadovaujančio vaidmens technologijų perdavimo srityje, 
ir ragina valstybes nares skatinti privatųjį sektorių bei tarptautines finansų institucijas 
kredituojant teikti prioritetą ekologiškoms technologijoms; pritaria neseniai priimtai 
EBPO rekomendacijai dėl bendrų požiūrių į aplinką ir oficialiai remiamų eksporto 
kreditų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 66
21 a dalis (nauja)

21a. Pažymi, kad nepakankami ištekliai dažnai yra besivystančio pasaulio regionų 
konfliktų priežastis; laikosi nuomonės, kad ES ekologiškų technologijų perdavimai 
gali atlikti ir konfliktų prevencijos priemonės funkciją;
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Or. en


