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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 1
1 dalis

1. džiaugiasi, kad Europos Komisija parengė tvaraus vystymosi strategijos apžvalgą, 
kaip kad buvo įsipareigojusi; teigiamai vertina 2005 m. liepos mėnesį Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus pagrindinius tvaraus vystymosi principus, prašo 
Europos Komisijos imtis visų priemonių, kad strategija galėtų būti peržiūrėta per 
palankiausią terminą, remiantis šiaip pagrindiniais principais, ir Austrijos Europos 
Vadovų Tarybos imtis reikalingų priemonių, kad minėta peržiūra galėtų būti 
patvirtinta per 2006 metų pirmąjį semestrą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 2
2 dalis

2. apgailestauja, kad tvaraus vystymosi strategijos peržiūra nevyko kartu su Lisabonos 
strategijos peržiūra, t. y. įpusėjus jos įgyvendinimui; norėtų, kad peržiūrėta tvaraus 
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vystymosi strategija taptų ilgalaike strategija Europai, kad ji nustatytų geriausią 
politinį projektą, galintį pasiekti tvaraus pasaulio tikslus nuo dabar iki 50 metų, ir 
kad kiti vidutinės trukmės politiniai Sąjungos procesai, tokie kaip Lisabonos 
strategija, būtų suderinti su šia ilgalaike strategija;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 3
4 dalis

4. pritaria Europos Komisijos pastabai, kad netvaraus vystymosi tendencijos – gamtos 
išteklių pereksploatavimas ir tarša, biologinės įvairovės nykimas, klimato pokyčiai, 
nelygybė ir skurdas, taip pat valstybės skolos kaupimasis – sustiprėjo tiek Europos 
Sąjungos viduje, tiek kitose šalyse;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 4
4 a dalis (nauja)

4a. mano, kad tvaraus vystymosi strategija turi būti lanksti ir leisti taikyti bendrąsias 
priemones ir politikos kryptis, pritaikytas prie vietinio vystymosi reikalavimų, taip 
pat suvaržymų, būdingų teritorijai ir visuomenei, kuriai strategija taikoma, ir jų 
padėties;

Or. es

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 5
4 a dalis (nauja)

4a. apgailestauja, kad šiuo metu Europos sunaudojami gamtos ištekliai, pagal atliktus 
tyrimus, daugiau nei dvigubai viršija biologinį našumą, o tai reiškia, kad Europa 
pasisavina neproporcingą turimų žemės ir jūros gamtos išteklių dalį; prašo grįžti 
prie padėties, buvusios šeštajame dešimtmetyje, kai egzistavo pusiausvyra tarp 
išteklių naudojimo ir biologinio našumo;
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Or. nl

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 6
5 dalis

5. pažymi, kad, nepaisant Sąjungos priimtų įstatymų ir padarytos techninės pažangos 
mažinant oro taršą ir mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, Kioto 
protokolo tikslų 2012 metams Europos Sąjunga gali nepasiekti dėl tinkamų 
priemonių, stabdančių automobilių eismo didėjimą, stygiaus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 7
5 dalis

5. su pasitenkinimu pažymi pažangą kovojant su oro tarša ir mažinant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, kuri padaryta dėl Europos Sąjungos priimtų įstatymų ir 
techninių bei netechninių priemonių, dėl jos tarptautinio dalyvavimo; (išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 8
5 a dalis (nauja)

5a. taip pat nerimauja dėl stipraus ir spartaus oro eismo augimo ir teršalų išmetimo 
šiame sektoriuje; todėl sveikina Komisijos išlaikytą ir išplėtotą kryptį komunikate 
„Aviacijos poveikio klimato kaitai mažinimas“ [KOM(2005)0459];

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 9
6 dalis

6. ragina Europos Komisiją ir Tarybą stiprinti savo pastangas ir taikyti esamus įstatymus, 
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remiantis naujausiomis mokslo žiniomis, ir nurodyti realius sprendimus, siekiant, 
kad iš esmės sumažėtų oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis:  30% iki 
2030 metų ir 60% iki 2050 metų, palyginti su 1990 metais; paskutiniai tyrimai 
patvirtino, kad norint sušvelninti klimato kaitą reikia labiau sumažinti dujų emisijas 
Europoje ir pasaulyje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 10
6 dalis

6. ragina Komisiją ir Tarybą stiprinti pastangas ir taikyti esamus įstatymus siekiant, kad 
iš esmės sumažėtų oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis: 15-30 % nuo 
dabar iki 2020 metų, su bendrom, bet diferencijuotom pareigom; paskutiniai tyrimai 
patvirtino, kad norint sušvelninti klimato kaitą reikia labiau sumažinti dujų emisijas 
Europoje ir pasaulyje

Or. es

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 11
6 dalis

6. ragina Komisiją ir Tarybą stiprinti pastangas ir taikyti esamus įstatymus siekiant, kad 
iš esmės sumažėtų oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis: 30 % 
2020 metais ir 80 % 2050 metais, palyginti su 1990 m.; paskutiniai tyrimai patvirtino, 
kad norint sušvelninti klimato kaitą reikia labiau sumažinti dujų emisijas Europoje ir 
pasaulyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 12
7 dalis

7. palaiko Europos Komisijos pasiūlymą kiek galima daugiau pereiti nuo kelių transporto 
prie aplinką labiau tausojančio transporto; ragina Komisiją, įvairias Tarybos ir 
Europos Vadovų Tarybos struktūras parengti tinkamas tvarios perspektyvos 
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priemones tiek aplinkosaugos, tiek finansiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 13
8 dalis

8. apgailestauja, kad dauguma valstybių narių vartodamos energiją vis dar yra labai 
priklausomos nuo iškastinių degalų ir atominės energijos; palaiko vidutinės trukmės 
ir ilgalaikius tikslus atsinaujinančios ir švarios energijos rinkos srityje; ragina 
Komisiją įvertinti esamus įstatymus ir stiprinti nuostatas dėl atsinaujinančios ir švarios 
energijos; mano, kad Europos Sąjunga turėtų tapti efektyviausia pasaulio 
ekonomika energijos ir išteklių naudojimo požiūriu, atsižvelgdama į nuogąstavimus, 
kuriuos kelia klimato kaita ir aprūpinimo energija saugumas, ir mažindama gerokai 
per didelę Europos Sąjungos neatsinaujinančių pasaulio išteklių sunaudojimo dalį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 14
8 dalis

8. apgailestauja, kad dauguma valstybių narių vartodamos energiją vis dar yra labai 
priklausomos nuo naftos; palaiko vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus 
atsinaujinančios ir švarios energijos rinkos srityje; smarkiai apgailestauja, kad, 
pakilus naftos kainai ir esant dideliam oro užterštumui, Komisija atmetė Tarybos 
pasiūlymą dėl direktyvos dėl galimybės taikyti sumažintus akcizus kai kurioms 
mineralinėms alyvoms, kuriose yra biodegalų, ir biodegalams, nors Europos 
Parlamentas pritarė šioms nuostatoms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 15
8 dalis

8. apgailestauja, kad dauguma valstybių narių vartodamos energiją vis dar yra labai 
priklausomos nuo naftos; palaiko vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus 
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atsinaujinančios ir švarios energijos rinkos srityje; ragina Komisiją įvertinti esamus 
įstatymus, stiprinti nuostatas dėl atsinaujinančios ir švarios energijos ir nustatyti 
ambicingus tikslus taip, kad energijos technologijos, išskiriančios mažai arba visai 
neišskiriančios CO2, patenkintų 60% Sąjungos elektros paklausos iki 2020 metų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 16
8 dalis

8. apgailestauja, kad dauguma valstybių narių vis dar yra labai priklausomos nuo naftos 
savo energijos suvartojimui; palaiko ilgalaikius tikslus atsinaujinančios ir švarios 
energijos rinkos srityje; ragina Europos Komisiją įvertinti egzistuojančius įstatymus 
be ideologinių prietarų ir stiprinti nuostatas dėl atsinaujinančios ir švarios energijos; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 17
8 a dalis (nauja)

8a. džiaugiasi Komisijos ketinimu pateikti veiksmų planą dėl biomasės, siekiant skatinti 
biodegalų naudojimą vietoj iškastinės energijos; prašo Bendrijos vykdomosios 
valdžios siūlyti priemones, kad galėtų būti priimti ekonomiškai perspektyvūs 
sprendimai dėl bioenergijos kultūrų plėtros Europos Sąjungoje;

Or. es

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 18
9 dalis

9. pažymi, kad vandens kokybė ir išgaunamo vandens atsargos atsistato lėtai ir dalinai, 
ragina Vakarų ir Vidurio Europos valstybes ir susijusius sektorius, būtent žemės ūkio 
ir turizmo, išgauti mažiau vandens; ragina Tarybą ir Komisiją ir toliau dėti pastangas 
šiais klausimais, taip pat teršalų mažinimo klausimu;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 19
9 dalis

9. pripažįsta, kad vandens politikos nauda (išbraukta) ryškėja lėtai ir dalinai ir bus 
labiau juntama vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu; ragina visas valstybes nares, ypač
Vakarų ir Vidurio Europos, patvirtinti visas reikalingas priemones, siekiant užtikrinti 
aprūpinimą vandeniu buities reikmėms, ekonominei ir žemės ūkio veiklai, 
ekosistemų išsaugojimui, kuris yra ypač svarbus, ir atsinaujinančios elektros 
gamybai; ragina Tarybą ir Komisiją ir toliau dėti pastangas vandens politikos srityje,
siekiant apsisaugoti nuo visiško vandens stygiaus ir teršimo (nitratai, pesticidai, 
pavojingos ir bioakumuliuojančios medžiagos, endokrininę veiklą trikdančios 
medžiagos) ir, galimu atveju, tai atitaisyti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 20
10 dalis

10. ragina Europos Sąjungą įgyvendinti ambicingą tikslą – iki 2010 m. sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą Europoje ir pasaulyje; apgailestauja, kad tiek Europos, 
tiek tarptautiniu lygiu priimti sprendimai ir priemonės neleis pasiekti šio tikslo iki 
numatytos datos ir kad daugybei floros ir faunos rūšių gresia išnykimas; todėl prašo 
Europos Komisijos pateikti naują ambicingą Europos veiksmų planą, kuris būtų 
nuoseklus ir turėtų užtikrintą finansavimą, reikalingą ekosistemų ir biologinės 
įvairovės apsaugos ir atkūrimo tikslams įgyvendinti tiek Europos Sąjungoje, tiek 
kitose šalyse; mano, kad reikia daugiau pastangų, siekiant visiškai įtraukti 
biologinės įvairovės apsaugą į visas su ja susijusias Europos Sąjungos politikos 
sritis, ypač žemės ūkį, regionų plėtrą, žuvininkystę ir vystymąsi; ragina Tarybą ir 
Komisiją siekti, kad būtų pakankamai skirta asignavimų „Natura 2000“ tinklui; be 
to, ragina Europos Komisiją siūlyti priemonę dėl vandens aplinkos pagal programą 
„Natura 2000“;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 21
10 a dalis (nauja)

10a. prašo ES ir valstybių narių, kad pagal Johanesburgo pasaulio viršūnių susitikimo ir 
kitų ES politikos sričių nustatytus principus į tvarų vystymąsi būtų įtrauktas 
natūralios aplinkos ir gamtovaizdžio, miesto ir istorinių išteklių, kurie sudaro 
įprastinę aplinką ir labai dažnai yra gerovės šaltinis, išsaugojimas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 22
11 dalis

11. apgailestauja, kad didėja bendras atliekų kiekis, ypač pakuočių; (išbraukta); prašo 
Komisijos, kad teminė atliekų strategija apimtų naujas nuostatas, skirtas vidutiniu ir 
ilgu laikotarpiu sumažinti atliekas gamybos pradžioje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 23
12 dalis

12. prašo, kad (išbraukta) miesto zonų plėtra ir infrastruktūrų (kelių, geležinkelių, oro 
uostų, kanalų, dujotiekių, naftotiekių) gerinimas būtų vykdomas tausojant dirbamą 
žemę (išbraukta), miškus ir saugomas teritorijas; prašo Komisijos, jei ji manys tai 
esant reikalinga, sustiprinti galiojančius įstatymus, siekiant užtikrinti poveikio 
aplinkai gerinimą, transeuropinių tinklų gyvybingumą ir biologinės įvairovės 
išsaugojimo tikslo įgyvendinimą iki 2010 m.;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 24
12 a dalis (nauja)

12a. prašo Komisijos į Bendrijos priemones dėl aplinkos įtraukti žemės apsaugą; dar 
kartą atkreipia dėmesį į bet kokio naudingos žemės mažėjimo proceso galutinį etapą, 
t.y. dykumėjimą, kuris ištinka dideles Sąjungos teritorijas ir kurio poveikis skurdui, 
biologinės įvairovės nykimui, vandens kokybei ir klimato kaitai yra akivaizdus; 
primena esminę miškų svarbą žemės sutvirtinimui, erozijos išvengimui, anglies 
dvideginio sugėrimui ir apsaugai nuo potvynių;

Or. es

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 25
15 dalis

15. džiaugiasi dėl REACH pasiūlymu siekiamo tikslo; prašo parengti ilgalaikę šio 
pasiūlymo perspektyvą tiek aplinkosaugos, tiek finansiniu, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu; pabrėžia, kad reikia išlaikyti chemijos pramonės, kuri yra neabejotinai 
reikalinga aplinkosaugos požiūriu, inovacijų mastą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 26
15 a dalis (nauja)

15a. mano, kad kiekvienas chemijos produktų reglamentavimo pasiūlymas turi derinti 
sveikatos ir aplinkos apsaugą su konkurencingumu ir inovacijų plėtra;

Or. es

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 27
18 dalis

18. prašo nustatyti aiškias sąlygas besivystančių šalių skoloms panaikinti, sutariant, kad 
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aplinkosaugos interesai tokiu atveju turi vaidinti visapusišką vaidmenį; pabrėžia,
kad kartu su visuotine plėtra reikalingas perėjimas prie aplinką tausojančių 
technologijų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 28
18 a dalis (nauja)

18a. prašo Europos Sąjungos laikytis įsipareigojimų, kuriuos ji prisiėmė įvairiose 
tarptautinėse konvencijose, ir imtis reikalingų iniciatyvų, siekiant, kad įvairios 
valstybės ir tarptautinė bendruomenė laikytųsi įsipareigojimų ir prievolių, prisiimtų 
per paskutines pasaulines derybas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su tvaraus 
vystymosi strategija (Kioto, Monterėjaus, Dohos, Johanesburgo);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 29
19 dalis

19. pabrėžia, kad peržiūrėta strategija turi aiškiai patvirtinti, kad užbrėžiamas tikslas 
reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), kad ji galėtų laikytis savo 
įsipareigojimo, tai yra optimalaus pasaulio išteklių naudojimo pagal tvaraus 
vystymosi tikslą, taip, kad prekybos taisyklės leistų nuosekliai atskleisti pasaulinius 
iššūkius; ragina Europos Sąjungą neskatinti besivystančių šalių mažinti savo 
politinės veiklos srities [ypač šiuo metu vykstančiomis derybomis dėl ne žemės ūkio 
rinkos prieigos ar paslaugų] ir nusistatyti prioritetą plėsti ekspertų, dalyvaujančių 
rengiant ir taikant prekybos taisykles, pasirinkimą, siekiant taikyti atsargumo 
principą sprendžiant ginčus PPO;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 30 
19 dalis

19. pabrėžia, kad peržiūrėta strategija turi aiškiai patvirtinti, kad užsibrėžia tikslą 
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reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją (OMC) prekybą panaudojant tvaraus 
vystymosi tikslams ir tarptautiniams aplinkos apsaugos įsipareigojimams ir laikantis 
tarptautinių konvencijų socialiniais klausimais; ragina Europos Sąjungą siekti 
atsargumo principo pripažinimo ir (išbraukta) taikymo Pasaulio prekybos 
organizacijoje (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 31
19 dalis

19. pabrėžia, kad peržiūrėta strategija turi aiškiai patvirtinti, kad užsibrėžia tikslą 
reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją (OMC) prekybą panaudojant tvaraus 
vystymosi tikslams ir tarptautiniams aplinkos apsaugos įsipareigojimams; ragina 
Europos Sąjungą siekti, kad būtų pripažintas atsargumo principas ir kad jis būtų 
reguliariai, skaidriai ir nediskriminuojančiai taikomas PPO – įskaitant Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) nustatytas normas – remiantis objektyviais ir mokslo 
kriterijais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 32
19 a dalis (nauja)

19a. prašo pripažinti politiniu lygiu Europos Sąjungos daromą įtaką pasaulio išteklių 
vartojimui – kitaip tariant „ekologinį pėdsaką“, – nes Europos Sąjunga – t.y. tik 7% 
pasaulio gyventojų – pagal nepriklausomus tyrimus sukuria 17% paklausos, kuri 
daro įtaką bendriems žmonijos ištekliams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 33
19 a dalis (nauja)

19a. prašo pripažinti Europos Sąjungos daromą įtaką pasaulio išteklių vartojimui –
kitaip tariant „ekologinį pėdsaką“, – nes Europos Sąjunga – t.y. tik 7% pasaulio 
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gyventojų – pagal nepriklausomus tyrimus sukuria 17% paklausos, kuri daro įtaką 
bendriems žmonijos ištekliams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 34
19 b dalis (nauja)

19b. prašo, kad Europos Sąjungos tvaraus vystymosi strategijos išorinė dimensija būtų 
bendra sistema, užtikrinanti visų Bendrijos politikos sričių, atsiliepiančių Europos 
Sąjungos šalių partnerių aplinkos ištekliams ir tvaraus vystymosi politikai, 
nuoseklumą; be to, prašo, kad ši strategija apimtų priemonių, kuriomis Europos 
Sąjunga galėtų padėti besivystančioms šalims įgyvendinti Tūkstantmečio tikslus iki 
2015 metų, specifinį vertinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 35
19 b dalis (nauja)

19a. prašo, kad Europos Sąjungos tvaraus vystymosi strategijos išorinė dimensija būtų 
bendra sistema, užtikrinanti visų Bendrijos politikos sričių, atsiliepiančių Europos 
Sąjungos šalių partnerių aplinkos ištekliams ir tvaraus vystymosi politikai, 
nuoseklumą, o tai lemia priemonių, kuriomis Europos Sąjunga galėtų padėti 
besivystančioms šalims įgyvendinti Tūkstantmečio tikslus iki 2015 metų, specifinį 
vertinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 36
19 c dalis (nauja)

19c. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl būsimosios teminės Europos Sąjungos 
programos dėl aplinkos ir gamtos išteklių, kuri turėtų galioti visoms Europos 
Sąjungos šalims partnerėms (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė ir 
Plėtros bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo priemonė), kad 
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galima būtų iniciatyvas, susijusias su tvaraus vystymosi išorine dimensija, 
įtraukti į būsimąsias finansines perspektyvas 2007–2013 m.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 37
19 c dalis (nauja)

19c. pripažįsta, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp skurdo ir aplinkos, ir apgailestauja, 
kad pastangomis, dedamomis skurdui mažinti iš esmės per ekonominį augimą, 
dažnai neatsižvelgiama į tai, kad skurdieji priklauso nuo aplinkos; todėl 
rekomenduoja imtis specifinių iniciatyvų, siekiant šį ryšį tarp skurdo ir aplinkos 
ištirti politikos sričių ir programų kontekste ir stengtis panaikinti ekonominio 
augimo ir aplinkos nykimo tarpusavio ryšį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 38
19 d dalis (nauja)

19d. pripažįsta, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp skurdo ir aplinkos ir 
apgailestauja, kad pastangomis, dedamomis skurdui mažinti iš esmės per 
ekonominį augimą, dažnai neatsižvelgiama į tai, kad skurdieji priklauso nuo 
aplinkos; todėl rekomenduoja imtis specifinių iniciatyvų, siekiant šį ryšį tarp 
skurdo ir aplinkos ištirti politikos sričių ir programų kontekste; taip pat 
pažymi, kad reikia panaikinti ekonominio augimo ir aplinkos nykimo 
tarpusavio ryšį, skatinant tvarų vartojimą ir gamybą, stengiantis išspręsti 
pasiūlos ir paklausos problemas besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 39
22 dalis

22. pabrėžia, kad svarbu integruoti tvaraus vystymosi koncepciją į visą viešąją politiką 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, taip pat įmonių, asociacijų ir nevyriausybinių 
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organizacijų lygiu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 40
22 a dalis (nauja)

22a. primena, kad Aalborg chartija pavertė miestus pagrindiniais tvaraus vystymosi 
subjektais; todėl, siekiant gerinti ES aplinkosaugos rodiklius, būtina skatinti tvarų ir 
nuoseklų miestų valdymą ir skleisti geras praktikas vietos lygiu per mainų tarp 
miestų tinklus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 41
23 dalis

23. džiaugiasi, kad Europos Komisija parengė visų savo sprendimų ir teisinių pasiūlymų 
poveikio įvertinimus; prašo Komisijos, kad šios priemonės aplinkosaugos ir socialinis 
aspektai būtų sustiprinti ir nuo šiol į juos būtų labiau atsižvelgiama; primena, kad ši 
priemonė yra pagalba politiniam sprendimui, tačiau negali ir neturi visiškai jo pakeisti; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 42
24 dalis

24. džiaugiasi, kad Komisija ir Eurostatas patvirtino apie 150 rodiklių ir jų detalesnį 
suskirstymą į tris lygius, kad būtų galima įvertinti nustatytų tikslų įgyvendinimo 
pažangą ir įvertinti, kaip įgyvendinama tvaraus vystymosi strategija; ragina Komisiją 
ir Eurostatą reguliariai vertinti rodiklius, kad esant reikalui juos geriau pritaikytų 
atspindėti problemų ir aplinkosaugos raidą; prašo Komisijos užtikrinti, kad būtų 
geriau atsižvelgta į aplinkosaugą keturiolikos rodiklių sąraše, skirtame Lisabonos 
strategijos pažangai įvertinti; mano, kad šiame sąraše taip pat turi būti biologinės 
įvairovės rodiklis;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 43
25 a dalis (nauja)

25a. pabrėžia, kad Europos Sąjungai reikia makroekonomikos sistemos, gebančios 
konkretizuoti tvarų vystymąsi ir sustiprinti vidaus ekologinę paklausą, užimtumą ir 
socialinę sanglaudą; mano, kad Europos Sąjungos ir valstybių narių vykdomos 
pinigų ir mokesčių politikos turėjo neigiamas pasekmes užimtumo augimui; 
primena, kad pinigų politika turėtų prisidėti prie ekonomikos atgaivinimo, darbo 
vietų kūrimo ir kovos su nedarbu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 44
26 dalis

26. palaiko Europos Komisijos prašymą, kad rinkos kainos atspindėtų tikrąsias 
ekonominės veiklos sąnaudas, ypač susijusias su aplinkos apsauga, siekiant pakeisti 
gamybos ir vartojimo schemas; vis dėlto sutinka, kad priemonių kelių transporto 
sektoriuje turi būti imtasi tik tuo atveju, jei visuomeninio transporto priemonės būtų 
lygiavertė alternatyva;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 45
27 a dalis (nauja)

27a. prašo, kad savo būsimuosiuose pasiūlymuose Komisija remtųsi Europos Parlamento 
pranešimu dėl naujų perspektyvų ir iššūkių tvariam turizmui Europoje ;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 46
28 dalis

28. pabrėžia, kad Europos pagalbos ir subsidijų skyrimo sąlygos, būtent BŽŪP (Bendros 
žemės ūkio politikos) srityje, dėl privalomai įvestų ekologinių mokesčių jau 
prisideda prie tvaraus vystymosi politikos sukonkretinimo;

Or. es

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 47
28 dalis

28. pabrėžia, kad Europos pagalbos ir subsidijų skyrimo sąlygos, būtent BŽŪP (Bendros 
žemės ūkio politikos) srityje, turi prisidėti prie tvaraus vystymosi politikos 
sukonkretinimo; p ; souligne que les conditions d'octroi des subventions et aides 
européennes, en particulier dans le domaine de la PAC, doivent contribuer à la 
concrétisation de la politique de développement durable; primygtinai prašo kaip 
galima greičiau nustoti teikti subsidijas netvariai veiklai, būtent energijos ir žemės 
ūkio srityje;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 48
28 dalis

28. pabrėžia, kad Europos pagalbos ir subsidijų skyrimo sąlygos, būtent BŽŪP (Bendros 
žemės ūkio politikos) srityje, turi prisidėti prie tvaraus vystymosi politikos 
sukonkretinimo; mano, kad per artimiausius metus būtina nuolatinė ir radikali 
BŽŪP reforma, siekiant užtikrinti šio tikslo įgyvendinimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 49
28 a dalis (nauja)

28a. pažymi, kad naudingos ir dirbamos žemės erozijos ir alinimo didėjimas kelia 
ilgalaikę grėsmę gebėjimui užtikrinti mūsų piliečių aprūpinimą maistu; todėl ragina 
siūlyti naujojoje BŽŪP reformoje iš naujo suderinti skirtingus kultūrų auginimo 
būdus ir atsižvelgti į kitų šalių eksperimentus šioje srityje; mano, kad genetiškai 
modifikuoti augalai ir organizmai šiuo metu nėra tinkamas problemų, susijusių su 
chemijos produktų naudojimu žemės ūkyje, sprendimas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 50
29 dalis

29. pabrėžia, kad ekologinių mokesčių įvedimas gali būti naudingas tik Bendrijos lygiu; 
ragina Komisiją parengti pasiūlymus dėl priemonių, kurios leistų tokiai iniciatyvai 
progresuoti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 51
29 dalis

29 mano, kad, nepaisant to, jog tai konsoliduotas pasiūlymas, ekologinių mokesčių
sukūrimas Bendrijos lygiu sukeltų disharmoniją žemės ūkio sektoriuje, turėtų 
skaudžių pasekmių gyventojams retai apgyvendintose vietovėse, užtikrinantiems 
teritorijos išsaugojimą, ir sukeltų sunkumų vargingiausiems gyventojams, 
gyvenantiems šalia didelių miestų;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 52
29 dalis

29. palaiko ekologinių mokesčių įvedimą Bendrijos lygiu; pabrėžia, kad jie pagal kitų 
rinkos priemonių pavyzdį yra būtina priemonė veiksmingai taršos mažinimo politikai; 
ragina Komisiją teikti pasiūlymus ir valstybes nares patvirtinti pirmąjį Europos 
ekologinį mokestį vėliausiai 2009 m; primygtinai prašo Komisijos ištirti galimybę 
parengti Europos lygiu butelių ir skardinių supirkimo programą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 53
29 dalis

29. palaiko valstybių narių ekologinių mokesčių įvedimą (išbraukta); pabrėžia, kad jie 
pagal kitų rinkos priemonių pavyzdį yra būtina priemonė veiksmingai taršos mažinimo 
politikai; ragina Komisiją teikti pasiūlymus ir valstybes nares patvirtinti pirmąjį 
Europos ekologinį mokestį vėliausiai 2009 m; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 54
30 dalis

30. pabrėžia, kad rinkos priemonės dar galėtų sukurti tikras galimybes aplinkos 
apsaugos srityje; ragina Komisiją plėtoti specializuotus pasiūlymus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 55
30 a dalis (nauja)

30a. ragina Komisiją pripažinti, skatinti ir remti tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose 
šalyse ir tarptautinėse organizacijose naujų, tvaresnių ekonomikos metodų plėtrą, 
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tokių kaip socialinė ir solidarumo ekonomika ir teisinga prekyba;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 56
32 dalis

32. pabrėžia, kad inovacijos aplinkosaugos technologijų sektoriuje yra pagrindinis 
tvaraus vystymosi aplinkosaugos sektoriuje variklis ir kad valstybės vykdomos 
priemonės, skirtos gamybos ir vartojimo įpročiams keisti, galėtų pasirodyti 
naudingos kaip „inicijavimo pagalba“;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 57
32 dalis

32. mano, kad net jei aplinkosauginės technologijos reikšmingai prisideda prie tvaraus 
vystymosi tikslų įgyvendinimo, jų vis tiek nepakaks aplinkosaugos iššūkiams įveikti; 
ragina greitai patvirtinti ir taikyti priemones, reikalingas mūsų gamybos, apyvartos ir 
vartojimo būdams pakeisti;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 58
32 a dalis (nauja)

32a. ragina Europos Sąjungą didinti pastangas ir imtis sprendimų, siekiant tapti 
ekonomiškiausia ekonomika pasaulyje išteklių ir energijos naudojimo požiūriu; 
pabrėžia, kad tokių tikslų įgyvendinimas leistų didesnę nepriklausomybę ir saugumą 
aprūpinimo ištekliais ir energija srityje, taip pat leistų atskirti ekonominį augimą ir 
gamtos išteklių naudojimą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 59
34 dalis

34. ragina Europos Komisiją ir Tarybą išsamiau apsvarstyti pakeitimo principą, sutariant, 
kad reikia atsižvelgti į finansinį, socialinį ir ekonominį tvarumą, kad galima būtų 
sukurti galingą veiksnį, skatinantį labiau aplinką ir sveikatą tausojančių naujų 
technologijų mokslinius tyrimus ir vystymą,

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 60
36 dalis

36. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares ir toliau plėtoti aplinkosaugos mokymą
mokslo žiniomis paremtais būdais ir padaryti jį vienu iš pagrindinio lavinimo dalykų, 
parengti informavimo ir aktualizavimo programas suaugusiesiems;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 61
37 a dalis (nauja)

37a. apgailestauja dėl silpnų pasiūlymų kovos su skurdu, socialinės atskirties ir 
nelygybės augimo klausimais; prašo Europos Komisiją pasiūlyti konkrečias 
priemones ir iniciatyvas, kad esminė pažanga šiose srityse būtų pasiekta iki 
2010 metų; taip pat tikisi, kad valstybės narės imsis konkrečių sprendimų ir
priemonių, siekdamos sparčiai ir stipriai sumažinti skurdą, socialinę atskirtį, 
nedarbą ir nelygybę; mano, kad liberalizavimo politika neišsprendžia šių problemų;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 62
37 b dalis (nauja)

37b. tikisi iš Europos Sąjungos stipraus ir ryžtingo dalyvavimo, siekiant sustiprinti 
socialinį Europos modelį; pabrėžia, kad finansavimas, užtikrinantis kokybiškas 
socialinės apsaugos sistemas, negali būti pasiektas be didesnio solidarumo; ragina 
Europos Komisiją plėtoti socialinės padėties vertinimo rodiklius ir juos įtraukti į 
bendro Sąjungos vertinimo analizes;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 63
38 dalis

38. džiaugiasi, kad pagaliau patvirtinta pirmoji teminė strategija; prašo Komisijos siekti, 
kad visos paskelbtos teminės strategijos būtų kaip galima greičiau patvirtintos, 
vėliausiai iki 2006 metų vasaros;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 64
39 a dalis (nauja)

39a. ragina Komisiją į savo tvaraus vystymosi strategijos peržiūros pasiūlymą įtraukti 
ambicingesnius šios strategijos kontrolės siūlymus; pabrėžia, kad peržiūrėta 
strategija turi būti vertinama kasmet, kaip tai nutarė Europos Geteborgo Vadovų 
Taryba 2001 metais; prašo, kad, peržiūrai įpusėjus ir esant reikalui, šis vertinimas 
galėtų būti papildytas pasiūlymais ir priemonėmis, skirtomis iš pradžių nustatytiems 
tikslams pasiekti; džiaugiasi Europos Parlamento dalyvavimu šiame vertinime;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 65
43 a dalis (nauja)

43a. prašo, kad su juo būtų oficialiai konsultuojamasi dėl Komisijos pasiūlymo dėl 
tvaraus vystymosi strategijos peržiūros nuo pat pastarosios paskelbimo;

Or. en


