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Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 1
Nuorodos 3 a įtrauka (nauja)

- atžvelgdamas į pareiškimus, kuriuos G8 viršūnių susitikime Gleneagleso mieste 
pateikė 24 tarptautinio verslo vadovai, atstovavę Pasauliniam ekonomikos forumui, 
pavyzdžiui, dėl poreikio priimti ilgalaikius planus klimatui stabilizuoti,

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 2
B konstatuojamoji dalis  

B. kadangi jau matome klimato kaitos požymius, t. y. vis dažniau ir smarkiau reiškiasi 
nepalankūs gamtos reiškiniai, taip pat tirpsta ledynai ir amžinasis įšalas; ekonominių 
nuostolių dėl nepalankių gamtinių sąlygų pastarąjį dešimtmetį patiriama šešiskart 
daugiau, nei tai buvo septintajame dešimtmetyje; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 3
B konstatuojamoji dalis  

B. kadangi jau matome klimato kaitos požymius, t. y. tirpsta ašigalių ledas ir amžinasis 
įšalas ir, matyt, vis dažniau ir smarkiau reiškiasi nepalankūs gamtos reiškiniai; 
ekonominių nuostolių dėl nepalankių gamtinių sąlygų pastarąjį dešimtmetį patiriama 
šešiskart daugiau, nei tai buvo septintajame dešimtmetyje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 4
C konstatuojamoji dalis 

C. kadangi pramoninės valstybės daugiausiai prisidėjo ir prisideda prie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kaupimosi atmosferoje; kadangi besivystančios šalys labiausiai 
nukenčia nuo nestabilesnio klimato ir kadangi pramoninės valstybės privalo 
pirmiausiai prisiimti atsakomybę padėti mažas pajamas turinčioms valstybėms 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir joms tai darant teikti technologinę ir finansinę 
pagalbą; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 5
D konstatuojamoji dalis 

D. kadangi (išbraukta) jau dabar, 2005 m., labai greitai reikės apsvarstyti, kaip 
laikomasi išmetimų mažinimo nuo 2012 m. įsipareigojimų, ir kadangi dėl to COP-11 
Monrealyje turi šiam uždaviniui skirti didžiausią prioritetą; 

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 6
D konstatuojamoji dalis 

D. kadangi Kioto protokolas nustato, derybos dėl to, kaip laikomasi išmetimų mažinimo 
nuo 2012 m. įsipareigojimų, pasidės 2005 m. – dėl to COP-11 ir COP/ MOP 1
Monrealyje turi šiam uždaviniui skirti didžiausią prioritetą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 7
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi greitai turi būti nustatyti tolesni uždaviniai, siekiant užtikrinti investicijas 
mažai arba visai anglies junginių neišskiriantiems energijos šaltiniams, šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą mažinančioms technologijoms ir atsinaujinančiai 
energijai; taip pat išvengti investicijų nesuderinamoms energijos infrastruktūroms; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 8
E konstatuojamoji dalis 

E. kadangi pagrindinis UNFCCC uždavinys – išvengti pavojingos klimato kaitos –
remiantis neseniai atliktais moksliniais tyrimais, gali pareikalauti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą stabilizuoti ties mažiau kaip 400 ppmv CO2 ekvivalentų 
riba (išbraukta), netrukus gali būti pareikalauta labai sumažinti dujų išmetimą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 9
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi esminis investicijų į naujus gamybos pajėgumus, naudojančius 
nekenksmingas aplinkai technologijas ir energijos šaltinius, didinimas padės 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, laikantis Europos Sąjungos 
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tarptautinių įsipareigojimų, ir gali sustiprinti mūsų su energija susijusią 
priklausomybę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas10
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi poveikis klimatui gali būti žymiai sumažintas geriau planuojant bendras
priemones; 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 11
F b konstatuojamoji dalis (nauja)

Fb. kadangi pasiūlymas dėl direktyvos dėl energijos tiesioginio vartojimo ir su energija 
susijusių paslaugų apima tikslus, kurie nėra įpareigojantys ir nepateikia 
pakankamos perspektyvos mažinant teršalų išmetimą ir veiksmingų priemonių 
kovojant su klimato pokyčiais; kadangi Parlamentas pakartojo savo nuomonę, kurią 
pateikė 2001 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl Komisijos veiksmų plano dėl energijos 
efektyvumo Europos bendrijoje, būtent, kad metinis galutinės energijos naudojimo 
intensyvumo mažinimas 2,5 proc. yra mažiausias priimtinas tikslas; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 12
G konstatuojamoji dalis 

G. kadangi labai raginama padidinti piliečių dalyvavimą dedant visuotines pastangas 
pažaboti išmetimą ir ugdyti gamtai nekenksmingą gyvenimo būdą; ir kadangi 
laisvosios rinkos ekonomika, visai nevaržydama vartojimo ir gamybos, tik skatins 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo augimą;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 13
H a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi išlaidos priemonėms, skirtoms mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimus, bus kompensuotos nauda, kuri bus gauta ribojant Žemės temperatūros 
augimą daugiausia 2°C(*), kadangi bus užkirstas kelias žalai ir nuostoliams, kurie 
kitu atveju kiltų pasaulyje, 

(*) lyginant su ankstesnės nei industrinė eros lygiais

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 14
I konstatuojamoji dalis 

I. kadangi mes daugiau neturime būti priklausomi nuo iškastiniu kuru pagrįstos 
ekonomikos (išbraukta); kadangi reikia padėti besivystančioms šalims, kurios 
turtingos atsinaujinančių energijos išteklių, bet šiuo metu stokoja technologijų jiems 
eksploatuoti, 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 15
1 punktas

1. Pabrėžia, kad Europos Sąjungos strategija dėl klimato kaitos sumažinimo turi būti 
pagrįsta šešiais principais:

- laikytis pagrindinių Kioto nutarimų punktų – privalomų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimo uždavinių, pasaulinės cap-and-trade sistemos ir lankstaus 
mechanizmo, 

- savo valstybėje labai sumažinti išmetimą, pradedant bent jau 30 proc. sumažinimu iki 
2020 m., 

- imtis iniciatyvos įtraukti kitus pagrindinius veikėjus, būtent JAV,
- plėtoti strateginę partnerystę su tokiomis valstybėmis kaip Kinija, Pietų Afrika, Brazilija
ir Indija, siekiant padėti joms kurti atsinaujinančios ir alternatyvios energijos strategiją ir 
užtikrinti jų prisidėjimą prie klimato kaitos sumažinimo pastangų,
- energingai skatinti mokslinius tyrimus ir naujoves naujų atsinaujinančios ir 

alternatyvios energijos technologijų srityje ir panaikinti ydingas paskatas, pavyzdžiui, 
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subsidijas iškastiniam kurui, arba išlaidų, skirtų išoriniams dalykams, taip pat ir klimato 
kaitai mažinti, įtraukimą į energijos gamybos kainą,

- skatinti daug aktyvesnį tiesioginį Europos piliečių prisidėjimą prie kaitos mažinimo 
pastangų, įvedant būtiną nuostatą pateikti konkrečią informaciją apie anglies kiekį 
gaminiuose ir išmetamą teikiant paslaugas bei numatyti galimybę ateityje įvesti 
asmeninę apyvartinių taršos kvotų sistemą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 16
1 punkto 1 įtrauka

- laikytis Kioto nutarimų, pramoninėms valstybėms priimant neabejotinus ir 
nesąlygiškus įsipareigojimus, 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 17
1 punkto 5 a įtrauka (nauja)

- priimant Europos ir nacionalinius teisės aktus, skatinti didesnį energijos 
efektyvumą ir mažinti technologijų, ribojančių poveikį klimatui, kainą, 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas18
1 punkto 6 įtrauka

- skatinti daug aktyvesnį tiesioginį Europos piliečių prisidėjimą prie kaitos mažinimo 
pastangų, įvedant būtiną nuostatą pateikti konkrečią informaciją apie anglies kiekį 
gaminiuose ir išmetamą teikiant paslaugas bei numatyti galimybę ateityje įvesti 
asmeninę apyvartinių taršos kvotų sistemą; (išbraukta);

Or. nl



AM\583011LT.doc 7/31 PE 362.686v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 19
1 punkto 6 a įtrauka (nauja)

- reikalauti, kad valstybė prisiimtų atsakomybę už palengvinančias priemones, 
suteikiančias piliečiams galimybę sumažinti savo poveikį klimatui,  

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 20
2 punktas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares COP/MOP1 konferencijoje pradėti svarstyti
visuotiniu tikslu pagrįstus pasiūlymus dėl būsimo klimato kaitos ribojimo nuo 2012 
m., kad vidutinė pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2ºC už ikiindustrinio 
laikotarpio temperatūrą; pabrėžia, kad šie pasiūlymai turi būti pagrįsti teisingumo, 
nuoseklumo, atsakomybės principais ir galėjimu ar sugebėjimu veikti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 21
2 punktas

2. ragina ES vadovus COP-11 konferencijoje pateikti visuotiniu tikslu pagrįstus 
pasiūlymus dėl būsimo klimato kaitos ribojimo, kad vidutinė pasaulio temperatūra 
nepakiltų daugiau kaip 2ºC už ikiindustrinio laikotarpio temperatūrą; ragina ES 
delegaciją įtikinti kitus dalyvius dėl savo pasiryžimo dar labiau remti Kioto 
protokolą ir visiškus bei privalomus su teršalų išmetimu susijusius suvaržymus 
pramoninėms valstybėms ir kartu siekti atitinkamų įsipareigojimų iš besivystančių 
šalių;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 22
2 punktas

2. ragina ES vadovus COP-11 ir COP/MOP1 konferencijoje pateikti visuotiniu tikslu 
pagrįstus pasiūlymus dėl būsimo klimato kaitos ribojimo, kad vidutinė pasaulio 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2ºC už ikiindustrinio laikotarpio temperatūrą; 
pabrėžia, kad šie pasiūlymai turi būti pagrįsti teisingumo, nuoseklumo, atsakomybės 
principais ir galėjimu ar sugebėjimu veikti; pabrėžia, kad COP-11 ir COP/MOP1 
konferencijose turi būti sutarta dėl aiškių, terminais apibrėžtų derybų dėl 
tarptautinio klimato susitarimo po 2012 m. proceso, ir rekomenduoja, kad šis 
pocesas vyktų laikantis Kioto protokolo, o ne tiktai Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 23
3 punktas

3. tiki, kad būsimas klimato kaitos ribojimas turi būti pagrįstas bendra, bet diferencijuota 
atsakomybe, kuria siekiama įsipareigojimų siaurinimo ir derinimo, už nuolat 
didėjantį išmetimų mažinimą, prie šių veiksmų prisijungiant vis naujoms šalims; 
akcentuoja, kad bet kokie uždaviniai, susiję su išmetimo mažinimu, turi būti pagrįsti 
naujausiomis mokslo žiniomis, ir jais turi būti siekiama, kad vidutinė pasaulio 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2 ºC, protingai tai pagrindžiant; be to, pabrėžia, 
kad visos svarstomos priemonės turi būti pagrįstos ekonomiškai, todėl ilgalaikis 
tikslas turėtų būti sukurti pasaulinę anglies rinką, pagrįstą „kepurėmis“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 24
3 punktas

3. tiki, kad būsimas klimato kaitos ribojimas turi būti pagrįstas bendra, bet diferencijuota 
atsakomybe už nuolat didėjantį išmetimų mažinimą, prie šių veiksmų prisijungiant vis 
naujoms šalims; pabrėžia, kad visos svarstomos priemonės turi būti pagrįstos 
ekonomiškai, todėl ilgalaikis tikslas turėtų būti sukurti pasaulinę anglies rinką, 
pagrįstą „kepurėmis“; be to, pabrėžia, kad apskaičiuotas išlaidų efektyvumas turi 
apimti dėl neveiklumo atsiradusias išlaidas ir laukiamą ekonominę naudą iš 
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artimiausių veiksmų bei naujovių, taip pat technologijų mokymosi, kuris sumažins 
išlaidas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 25
3 punktas

3. tiki, kad būsimas klimato kaitos ribojimas turi būti pagrįstas bendra, bet diferencijuota 
atsakomybe už nuolat didėjantį išmetimų mažinimą, prie šių veiksmų prisijungiant vis 
naujoms šalims; pabrėžia, kad visos svarstomos priemonės turi būti pagrįstos 
ekonomiškai, todėl ilgalaikis tikslas turėtų būti sukurti pasaulinę anglies rinką, 
pagrįstą išmetimo „kepurėmis“ (išbraukta); 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 26
4 punktas

4. džiaugiasi 2005 m. kovo 23 d. Briuselyje padarytomis Europos Vadovų Tarybos 
išvadomis, ypač tuo, kad išsivysčiusios šalys turi siekti 2020 m. išmetimus sumažinti 
maždaug 15–30 proc.; (išbraukta)

Or. es

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 27
4 punktas

4. džiaugiasi 2005 m. kovo 23 d. Briuselyje padarytomis Europos Vadovų Tarybos 
išvadomis, ypač tuo, kad išsivysčiusios šalys turi siekti 2020 m. išmetimus sumažinti 
maždaug 15–30 proc.; tačiau primygtinai reikalauja nustatyti ilgalaikius išmetimų 
mažinimo tikslus ir siūlo uždavinį – 2050 m. juos sumažinti 60–80 proc.; pabrėžia, 
kad išmetimų mažinimo uždaviniai turi būti pagrįsti moksliniais tyrimais ir jais turi 
būti siekiama, kad vidutinė pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2ºC; 

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 28
4 straipsnis

4. džiaugiasi 2005 m. kovo 23 d. Briuselyje padarytomis Europos Vadovų Tarybos 
išvadomis, ypač tuo, kad išsivysčiusios šalys turi siekti 2020 m. išmetimus sumažinti 
maždaug 15–30 proc.; tačiau primygtinai reikalauja nustatyti ilgalaikius išmetimų 
mažinimo tikslus ir siūlo uždavinį – 2050 m. juos sumažinti 60–80 proc.; pakartoja, 
kad pagal papildomumo principą mažiausiai pusė mažinimo pastangų turi būti 
daromos valstybių viduje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 29
5 punktas

5. pabrėžia, kad veiksmingas klimato kaitos sumažinimas pareikalaus didelės energijos ir 
transporto sistemų rekonstrukcijos ir kad ši rekonstrukcija turi tapti varomąja 
Lisabonos strategijos dalimi, skatinančia augimą, konkurencingumą ir eksporto 
didėjimą; ragina ES parengti strategiją, kuri, nustatydama metinio energijos 
naudojimo intensyvumo mažinimo maždaug 2,5–3 proc. uždavinius, padėtų Europai 
tapti labiausiai energiją taupančia ekonomika pasaulyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 30
5 punktas

5. pabrėžia, kad veiksmingas klimato kaitos sumažinimas pareikalaus didelės energijos ir 
transporto sistemų ir pastatų šiluminio projektavimo rekonstrukcijos ir kad ši 
rekonstrukcija turi tapti varomąja Lisabonos strategijos dalimi, skatinančia augimą ir 
konkurencingumą (išbraukta); 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė 

Pakeitimas 31

5 punktas

5. pabrėžia, kad veiksmingas klimato kaitos sumažinimas pareikalaus didelės energijos ir 
transporto sistemų rekonstrukcijos, ir ragina Europos Komisiją sukurti strategiją, 
kuri, nustatydama metinio enegijos efektyvumo didinimo 3–5 proc. uždavinius, 
padėtų Europai tapti labiausiai energiją taupančia ekonomika pasaulyje; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas and Rebecca Harms

Pakeitimas 32
5 punktas

5. pabrėžia, kad veiksmingas klimato kaitos sumažinimas pareikalaus didelės energijos ir 
transporto sistemų rekonstrukcijos ir kad ši rekonstrukcija turi tapti varomąja 
Lisabonos strategijos dalimi, skatinančia augimą, konkurencingumą ir eksporto 
didėjimą; ragina ES parengti strategiją, kuri, nustatydama metinio enegijos 
efektyvumo didinimo 3 proc. uždavinius, padėtų Europai tapti labiausiai energiją 
taupančia ekonomika pasaulyje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 33
5 a punktas (naujas)

5a. pripažįsta, kad veiksmų vilkinimas padidins neigiamo poveikio aplinkai ir didesnių 
išlaidų riziką; toliau tvirtina, kad pasaulinių išmetimų mažinimas neturi vesti prie 
kitų grėsmių, pavyzdžiui, pavojaus sveikatai, radioaktyvių atliekų, jų platinimo arba 
terorizmo, ir dėl to CDM/JI ar panašios paskolos ir toliau neturėtų būti skiriamos 
branduolinei veiklai, 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 34
5 b punktas (naujas)

5b. pabrėžia, kad IPCC jau 1996 m. padarė išvadą, kad branduolinė energija nėra 
tinkamas sprendimas siekiant valdyti klimato pokyčius, kadangi tam, kad iki 2100 
m. pasaulinė elektros gamyba iš branduolinės energijos sudarytų 47 proc., reikėtų 
kasmet pastatyti po 70 naujų reaktorių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 35
5 c punktas (naujas)

5c. mano, kad ES ir valstybės narės turi persvarstyti ir patikslinti savo bendrus planus, 
kad būtų sumažintas poveikis klimatui, visų pirma planuojamų (taip pat ir naujų) 
investicijų į transporto sistemas ir į naujus gyvenamuosius ir pramoninius rajonus 
atžvilgiu;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 36
6 straipsnis

6. pabrėžia, kad jau egzistuoja daug technologijų, kurios padės sumažinti ŠESD 
išmetimus; tačiau joms patekti į rinką trukdo daug kliūčių, iš dalies ydingos paskatos, 
pavyzdžiui, dotacijos iškastiniam kurui, todėl ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktą 
dėl tokių subsidijų panaikinimo ir vietoj jų įgyvendinti teigiamų paskatų struktūrą, 
kad būtų daugiau naudojama energiją taupančių, mažai arba visai anglies junginių 
neišskiriančių technologijų ir ragina iniciatyviai naudojantis Europos Sąjungoje 
vykdomais viešaisiais pirkimais mažinti tokių technologijų kainas; be to, prašo greitos 
ir intensyvios programos – kuri būtų panaši į septintojo dešimtmečio JAV „Apollo“ 
programą – moksliniams tyrimams ir naujovėms skatinti atsinaujinančių ir 
alternatyvių energijos šaltinių srityje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas and Rebecca Harms

Pakeitimas 37
6 punktas

6. pabrėžia, kad jau egzistuoja daug technologijų, kurios padės sumažinti ŠESD 
išmetimus; tačiau jas panaudoti trukdo daug kliūčių, iš dalies ydingos paskatos, 
pavyzdžiui, dotacijos iškastiniam kurui, todėl ragina ES vadovus įgyvendinti teigiamų 
paskatų struktūrą, kad būtų daugiau naudojama energiją taupančių, mažai arba visai 
anglies junginių neišskiriančių technologijų ir ragina per Europos Sąjungoje 
vykdomus viešuosius pirkimus mažinti tokių technologijų kainas; be to, prašo 
Septintosios pagrindų programos, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama
moksliniams tyrimams ir naujovėms skatinti srityse, susijusiose su klimato kaitos 
mažinimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 38
6 a punktas (naujas)

6a. ragina Komisiją, atsižvelgiant į faktą, kad ES energetikos infrastruktūra per 
ateinančius dešimtmečius bus keičiama, pateikti pasiūlymus, kurie leistų užtikrinti, 
kad investicijos į energetikos infrastruktūrą ES mastu bus nukreiptos į geriausias 
turimas technologijas, garantuojančias nedidelius iškastinio kuro išmetimus ar juos 
išvis pašalinančias; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 39
6 b punktas (naujas)

6b. pažymi, kad anglies dvideginio surinkimo ir saugojimo technologijos negali mums 
sukliudyti naudoti neatsinaujinančius išteklius ir yra tik laikina priemonė, skirta 
užkirsti kelią CO2 patekti į atmosferą, taigi anglies dvideginio surinkimas ir 
saugojimas neturėtų būti laikomas tinkamiausia aplinkosaugai technologija ir
turėtų būti skirti ištekliai, siekiant sukurti iš tikrųjų tinkamus sprendimus, 
pavyzdžiui, su įvairiomis atsinaujinančios energijos rūšimis susijusias priemones ir 
energijos taupymo technologijas.

Taip pat turi būti paaiškinta, kad dėl gamtinių dujų naudojimo į atmosferą 
išmetama didžioji dalis šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kad, vertinant jų 
sukeliamą poveikį aplinkai, tai mažesnė blogybė nei kitų rūšių iškastinio kuro 
naudojimas.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 40
6 c punktas (naujas)

6c. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti aiškias ir konkrečias pastangas dėl galimos 
CDM ir jos institucijų reformos, siekiant paspartinti jos įgyvendinimą ir propaguoti 
platesnį privataus sektoriaus atstovų dalyvavimą, kartu užtikrinant tinkamą reformų 
pagreitį, kuris sudarytų sąlygas jas tęsti po 2012 m.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 41
6 d punktas (naujas)

6d. pabrėžia būtinybę skatinti naujų technologijų kosminėms sistemoms, skirtoms 
analizuoti stichines nelaimes iš kosmoso ir kartu numatyti ir sušvelninti jų 
niokojamąjį poveikį, kūrimą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 42
6 e punktas (naujas)

6e. susirūpinęs atkreipia dėmesį į krovinių transporto srautų didėjimą; prašo Komisiją 
pateikti apytikrį krovinių transporto išmetamų CO2 kiekių įvertinimą ir primygtinai 
ragina Komisiją rasti naujoviškų būdų, kurie padėtų akivaizdžiai parodyti dėl 
transporto susidarančią taršą CO2;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 43
6 f punktas (naujas)

6f. mano, kad dėl su klimato pokyčiais ir stichinių nelaimių prevencija susijusių tyrimų 
ir technologijų kūrimo sudėtingumo ir tarptautinio pobūdžio reikia ieškoti 
europietiško „recepto“ išplėsti regioninio ir nacionalinio bentradarbiavimo 
principą; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 44
6 g punktas (naujas)

6g. ragina ES valstybių, kurios dar nesiėmė atitinkamų veiksmų, vadovus suteikti 
išteklių papildomam fondui, kad būtų užtikrinta, jog CDM (Švarios plėtros 
mechanizmo) EB galės įvykdyti savo įsipareigojimus sukurti tinkamai dirbantį ir 
veiksmingą mechanizmą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 45
7 punktas

7. pabrėžia, kad transporto sektorius plėtojasi pavojinga linkme, nes jame susidaro 
maždaug 30 proc. Bendrijos CO2 išmetimų, iš kurių apytikriai 85 proc. tenka kelių 
transportui, o geležinkelio transportas sutaupo 5 kartus daugiau energijos, ir todėl 
reikalauja palaikyti geležinkelio ir bendrai viešąjį transportą, įskaitant ir viešąjį 
miestų transportą. Be to, apgailestauja dėl fakto, kad iš savanoriško susitarimo su 
automobilių gamintojais nelabai galima tikėtis teigiamų rezultatų; todėl ragina imtis 
politikos, numatančios griežtas priemones transporto priemonių išmetalams mažinti ir 
nustatančios privalomus maksimalius CO2 išmetimus naujiems iškastiniu kuru 
varomiems automobiliams – 2012 m. parduodamoms vidutinės klasės transporto 
priemonėms leidžiant daugiausiai 120 g. CO2/km – taip pat naujesnės erdvinio 
planavimo politikos; 



PE 362.686v02-00 16/31 AM\583011LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 46
7 punktas

7. pabrėžia, kad transporto sektorius plėtojasi pavojinga linkme ir apgailestauja dėl fakto, 
kad iš savanoriško susitarimo su automobilių gamintojais nelabai galima tikėtis 
teigiamų rezultatų; todėl ragina imtis politikos, numatančios griežtas priemones  
transporto priemonių išmetalams mažinti ir nustatančios privalomus maksimalius CO2 
išmetimus naujiems iškastiniu kuru varomiems automobiliams; ieško aiškių ir 
naudingų priemonių; apgailestauja, kad automobilių pramonė per numatytą 
terminą negali patenkinti reikalavimo dėl 140 gm/km didžiausios leistinos vertės; 
primygtinai reikalauja per ilgesnį laikotarpį įvesti oficialų apribojimą iki 80–100 
gm/km; taip pat primygtinai reikalauja įdiegti tokią automobilių pramonei skirtą 
prekybos emisijomis teisių sistemą, kuri sudarytų sąlygas šiai pramonei ir toliau 
mažinti taršą už mažiausią kainą; ragina Komisiją rasti naujoviškų būdų, kurie bus 
paskata pramonei, siekiant žymiai greičiau sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;  

Or. nl

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 47
7 punktas

7. pabrėžia, kad transporto sektorius plėtojasi pavojinga linkme ir apgailestauja dėl fakto, 
kad iš savanoriško susitarimo su automobilių gamintojais nelabai galima tikėtis 
teigiamų rezultatų; todėl ragina imtis politikos, numatančios griežtas priemones  
transporto priemonių išmetalams mažinti ir nustatančios privalomus maksimalius CO2 
išmetimus naujiems iškastiniu kuru varomiems automobiliams – 2010 m. 
parduodamoms vidutinės klasės transporto priemonėms leidžiant daugiausiai 120 g. 
CO2/km – taip pat planuojamos paramos viešajam transportui ir naujesnės erdvinio 
planavimo politikos, kuri apimtų tolesnį palaipsnį perėjimą nuo kelių prie 
geležinkelių ir jūrų eismo; našesnės geležinkelių sistemos kūrimo iniciatyvos turi 
apimti ir keleivių, ir krovinių vežimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 48
7 punktas

7. pabrėžia, kad transporto sektorius plėtojasi pavojinga linkme ir apgailestauja dėl fakto, 
kad iš savanoriško susitarimo su automobilių gamintojais nelabai galima tikėtis 
teigiamų rezultatų; todėl ragina imtis politikos, numatančios griežtas priemones  
transporto priemonių išmetalams mažinti ir nustatančios privalomus maksimalius CO2 
išmetimus naujiems iškastiniu kuru varomiems automobiliams – 2012 m. 
parduodamoms vidutinės klasės transporto priemonėms leidžiant daugiausiai 120 g. 
CO2/km – ir hibridinių transporto priemonių kūrimo bei naujesnės erdvinio 
planavimo politikos; be to, Komisija sudarys sąrašą pagrindinių darbų projektų, 
įskaitant susijusių su jungtiniu kelių ir geležinkelio transportu ir greitaeigiais 
traukiniais, skirtų apriboti kelių eismą ir pagreitinti šių pagrindinių programų 
įdiegimą, ir kartu paskelbs apie specialaus teisės akto dėl kreditavimo Europoje 
kūrimą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas and Rebecca Harms

Pakeitimas 49
7 punktas

7. pabrėžia, kad transporto sektorius plėtojasi pavojinga linkme ir apgailestauja dėl fakto, 
kad iš savanoriško susitarimo su automobilių gamintojais nelabai galima tikėtis 
teigiamų rezultatų; todėl ragina imtis politikos, numatančios griežtas priemones 
transporto priemonių išmetalams mažinti ir nustatančios privalomus maksimalius CO2 
išmetimus naujiems iškastiniu kuru varomiems automobiliams; rekomenduoja, kad 
2010 m. parduodamoms vidutinės klasės transporto priemonėms būtų leidžiama 
daugiausiai 120 g. CO2/km, turint tikslą iki 2020 m. sumažinti vidutinį bendrą 
transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį iki 60 g CO2/km (inter alia per ES 
didelius greičio apribojimus, mažiausius kuro naudingumo standartus), taip pat 
naujesnės erdvinio planavimo politikos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 50
7 a punktas (naujas)

7a. mano, kad, kiek tai susiję su kelių transportu, turint omenyje Sutarties 174 
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straipsnio 2 dalyje apibrėžtą principą, jog „moka teršėjas“, kad vairuotojai, kurie 
pasirenka transporto priemones, kurių tarša viršija 120 g CO2/km, turėtų už tai 
mokėti, ir reikalauja Komisiją pateikti pasiūlymus, kad būtų įdiegti atitinkami 
reikalavimai; ragina Komisiją ištirti, kokios naudos, siekiant sušvelninti poveikį 
klimatui, duotų leidimus visoms valstybėms narėms naudoti švediškus – suomiškus 
ilgus sunkvežimius, ir kuo greičiau apie tai pranešti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 51
7 b punktas (naujas)

7b. mano, kad, kalbant apie kelių transportą, didelį netiesioginį poveikį taršai šiuo metu 
daro ES geležinkelių krovinių transporto tinklo susiskaldymas ir daug likusių silpnų 
vietų, kurią kelia transporto sektorius, ypač kai atsižvelgiama į krovinių, vežamų 
geležinkeliais ES, palyginti su JAV, kiekį, ir dėl to ragina Komisiją svarstant 
Europos klimato kaitos programą (EKKP) pateikti pasiūlymus dėl „Transeuropinio 
greitaeigių krovininio geležinkelio linijų tinklo“, kuris išspręstų krovinių transporto 
tinklo susiskaldymo problemas ir pašalintų infrastruktūros silpnąsias vietas, 
sukūrimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 52
7 c punktas (naujas)

7c. remia Komisijos pasiūlymą perkelti didelę dalį keliais gabenamų krovinių į kitas 
mažiau žalingas aplinkai transporto rūšis; ragina Komisiją pateikti pasiūlymus, kaip 
stabilizuoti arba sumažinti transporto srautus Europos Sąjungoje nuo dabar iki 
2010 metų;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas and Rebecca Harms

Pakeitimas 53
7 d punktas (naujas)

7d. pakartoja savo reikalavimą, kad tarptautiniais maršrutais vykstančių lėktuvų ir 
laivų keliama tarša būtų įtraukta į taršos mažinimo programą, skirtą laikotarpiui 
nuo 2012 m.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 54
7 e punktas (naujas)

7e. ragina valstybes nares skirti dotacijas ne iškastiniam kurui, o švaresniems arba 
mažiau aplinkai žalingiems energijos šaltiniams; pažymi, kad dabartinėje situacijoje 
yra skatinama energijos rinkos liberalizacija ir šio sektoriaus privatizacija, todėl 
energijos kainos tapo mažesnės, nei buvo; apgailestauja dėl fakto, kad, 
nepaisydamos nesenos naftos krizės, nei valstybės narės, nei Komisija nesiėmė 
priemonių, skirtų bent jau skatinti energijos taupymą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 55
7 f punktas (naujas)

7f. remia ekologinių mokesčių įvedimą Bendrijos mastu; pabrėžia, kad, kaip ir kitos 
rinkos reguliavimo priemonės, jie ypač svarbūs veiksmingos taršos mažinimo 
politikos įgyvendinimui; ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl pirmojo ekologinio 
mokesčio Europoje, o valstybes nares patvirtinti jį ne vėliau kaip 2009 m.;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 56
7 g punktas (naujas)

7g. remia Komisijos pasiūlymą dėl miestų aplinkos strategijos, skirtos pagerinti miesto 
vietovių aplinkos, visų pirma oro kokybę; atsižvelgdamas į klimato pokyčius, mano, 
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kad dvi sritys turėtų tapti prioritetinės: visuomeninio transporto, naudojančio 
švarias arba mažiau taršos keliančias technologijas, paslaugų kūrimas ir 
nedarančių žalos gamtos ištekliams, aplinkos požiūriu aukštos kokybės (HEQ) 
statybų metodų skatinimas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 57
8 punktas

8. kad būtų parodytas aiškus ES lyderiavimas prieš 2012 m. derybas, ragina Komisiją 
pateikti konkrečius teisėkūros pasiūlymus, kad būtų išplėsta pastatų direktyvos apimtis 
ir atnaujinta biokuro direktyva, įtraukiant naujausią etanolio ir benzino mišiniu 
varomų variklių technologiją (pavyzdžiui, MTHF, etilo levulinatas ir kt.), pasiūlant 
privalomus visoje ES bendrus standartus šioms naujoms kuro rūšims bei įvedant 
minimalius mišinio santykius kaip dalį jos ECCP peržiūros; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 58
8 punktas

8. ragina ES vadovus pateikti konkrečius teisėkūros pasiūlymus, kad būtų išplėsta 
pastatų direktyvos apimtis tokiu būdu, kad joje būtų pasiūlytos paskatos sumažinti 
energijos kiekius, reikalingus šildyti senus (-30 proc.) ir naujus (-80 proc.) pastatus, 
tobulinant šiluminį projektavimą ir izoliavimą ir naudojant mažai energijos 
naudojančias technologijas, ir atnaujinta biokuro direktyva, įtraukiant naujausią 
etanolio ir benzino mišiniu varomų variklių technologiją bei įvedant minimalius 
mišinio santykius; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 59
8 punktas

8. ragina ES vadovus pateikti konkrečius teisėkūros pasiūlymus, kad būtų išplėsta 
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pastatų direktyvos apimtis ir atnaujinta biokuro direktyva, įtraukiant minimalius 
privalomus uždavinius ir naujausią benzino mišiniu varomų variklių technologiją. 
Tolesni benzino ir dyzelio standartai turi būti pakeisti, kad į kurą būtų leidžiama 
tiesiogiai įmaišyti mažiausiai 10 proc. biokuro; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas and Rebecca Harms

Pakeitimas 60
8 punktas

8. ragina ES vadovus pateikti konkrečius teisėkūros pasiūlymus, kad būtų išplėsta 
pastatų direktyvos apimtis ir atnaujinta biokuro direktyva, įtraukiant naujausią etanolio 
ir benzino mišiniu varomų variklių technologiją, ir sukurti paskatas biokurui naudoti; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 61
8 punktas

8. ragina ES vadovus pateikti konkrečius teisėkūros pasiūlymus, kad būtų išplėsta 
pastatų direktyvos apimtis, nustatyta, koks medienos kiekis procentais turi būti 
panaudotas naujuose pastatuose ir atnaujinta biokuro direktyva, įtraukiant naujausią 
etanolio ir benzino mišiniu varomų variklių technologiją bei įvedant minimalius 
mišinio santykius; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 62
8 a punktas (naujas)

8a. ragina Europos Sąjungos institucijas užtikrinti, kad prioritetinėmis struktūrinių 
fondų veiklos kryptimis taptų tvarus vystymasis ir socialinės paskirties gyvenamųjų 
namų statyba;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 63
9 punktas

9. primygtinai reikalauja, kad Komisija imtųsi neatidėliotinų veiksmų dėl aviacijos 
poveikio klimatui sumažinimo, įtraukiant aviaciją į Prekybos emisijomis schemą 
(ETS), apimančią visus skrydžius į bet kurį ES oro uostą ir iš jo; (išbraukta) prašo 
Komisijos ištirti (išbraukta) galimybes visiškai išvengti aviacijos poveikio klimatui; 
reikalauja panašių veiksmų laivybos transporto išmetamų teršalų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 64
9 punktas

9. primygtinai reikalauja, kad Komisija imtųsi neatidėliotinų veiksmų dėl aviacijos 
poveikio klimatui sumažinimo (išbraukta); pabrėžia, kad CO2 išmetimai yra tik 
pirmas žingsnis, ir prašo Komisijos ištirti būsimas galimybes visiškai išvengti 
aviacijos poveikio klimatui; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 65
9 punktas

9. primygtinai reikalauja, kad Komisija imtųsi neatidėliotinų veiksmų dėl aviacijos 
poveikio klimatui sumažinimo, 2008–2012 m. laikotarpiui sudarant prekybos 
emisijomis schemą aviacijos išmetamiems teršalams, apimančią visus skrydžius į bet 
kurį ES oro uostą ir iš jo; ir kad lygiagečiai būtų diegiamos priemonės, skirtos 
visiškai išvengti aviacijos poveikio klimatui;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 66
9 punktas

9. pabrėžia, kad aviacijos išmetamų teršalų kiekis sudaro 4– 9 proc. visų išmetamų 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų pasaulyje ir kad aviacijos išmetamų teršalų kiekis 
kasmet padidėja 3 proc.; akcentuoja griežtų mažinimo uždavinių aviacijos sektoriui 
svarbą; primygtinai reikalauja, kad Komisija imtųsi neatidėliotinų veiksmų dėl 
aviacijos poveikio klimatui sumažinimo, įtraukiant aviaciją į Prekybos emisijomis 
schemą (ETS), apimančią visus skrydžius į bet kurį ES oro uostą ir iš jo; pabrėžia, kad 
CO2 išmetimai yra tik pirmas žingsnis, ir prašo Komisijos ištirti būsimas galimybes 
visiškai išvengti aviacijos poveikio klimatui; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 67
9 a punktas (naujas)

9a. ragina Komisiją įvesti visuotinį transporto mokestį, atsižvelgiant į žalingas 
transporto taršos formas, kurių išlaidos įvertintos nepakankamai, kadangi 
neatsižvelgiama į išlaidas, kurios susidaro dėl transporto taršos; dėl šios klaidos taip 
pat iškraipoma konkurencija su mažiau teršiančiomis aplinką transporto rūšimis; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 68
9 b punktas (naujas)

9b. ragina Komisiją aiškiai nurodyti kelią siekiant sukurti mažai CO2 išskiriančią 
pramonę, sudarant gairių „žemėlapį“, kuriame, be kita ko, būtų nurodyta, ko 
galima būtų tikėtis iš vandenilio ir atsinaujinančių energijos rūšių naudojimo; 
ragina Komisiją tuo pat metu nustatyti visas silpnąsias naujų švarių technologijų 
kūrimo ir diegimo vietas;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 69
10 punktas

10. mano, kad sparti biomasės naudojimo ir su ūkiais susijusios energijos gamybos plėtra 
turi būti vienas prioritetų (išbraukta); 
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 70
10 punktas

10. mano, kad sparti biomasės ir su ūkiais susijusios energijos gamybos plėtra kartu su 
suderintu požiūriu dėl maisto gamybos turi būti Bendrijos žemės ūkio politikos
didžiausias prioritetas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 71
10 punktas

10. mano, kad sparti biomasės ir su ūkiais susijusios energijos gamybos plėtra turi būti 
didžiausias trumpalaikis prioritetas, todėl ragina ES palaipsniui žemės ūkio paramos 
mechanizmus kreipti ne į maisto gamybą, o skatinti atsinaujinančios energijos 
gamybą; pabrėžia, kad energijos iš biomasės gamyba turi būti organizuojama 
būdais, veiksmingais tiek energijos virsmo, tiek aplinkosaugos stiprinimo požiūriu; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 72
10 punktas

10. mano, kad sparti biomasės ir su ūkiais susijusios energijos gamybos plėtra turi būti 
didžiausias trumpalaikis prioritetas, todėl ragina ES žemės ūkio paramos 
mechanizmus visų pirma nukreipti ne į maisto gamybą, o skatinti atsinaujinančios 
energijos gamybą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 73
10 a punktas (naujas)

10a. atkreipia dėmesį į poreikį įvairinti tyrimų ir prevencinių priemonių kūrimo kryptis, 
siekiant išvengti žalingo poveikio žmonių sveikatai ir saugumui, potvynių, sausrų, 
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gaisrų, visų pirma mišku apaugusiose ir saugomose teritorijose, be to, siekiant 
išvengti biologinės įvairovės mažėjimo ir ekonominių nuostolių; ragina valstybes 
nares ir Komisiją atsižvelgti į miškų ir žemės ūkio įtaką procesams, susijusiems su 
anglies dioksido absorbcija, erozijos lėtinimu, gaunamais ištekliais ir galų gale 
poveikiu klimatui;

Or. es

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 74
11 punktas

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 75
11 punktas

11. kad būtų užtikrintos vienodos galimybės tarptautiniu mastu, ragina Komisiją ir 
valstybes nares apsvarstyti pasiūlymus, susijusius su daug energijos sunaudojančios 
pramonės eksportu į valstybes, neturinčias įsipareigojimų dėl išmetimų sumažinimo, 
kaip pramoninių valstybių įsipareigojimų papildymą; ir dar prašo Komisijos ištirti 
galimybę ES išmetimų mažinimu pagrįstą schemą susieti su trečiosiomis šalimis; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 76
11 punktas

11. kartoja raginimą Komisijai ir valstybėms narėms į diskusijas apie būsimą tarptautinių 
klimato kaitos ribojimą įtraukti sektorinį požiūrį; ir dar prašo Komisijos ištirti 
galimybę ES išmetimų mažinimu pagrįstą schemą susieti su trečiosiomis šalimis; 
reikalauja Komisiją pradėti aktyvų dialogą dėl kiekvieno pramonės sektoriaus 
įsipareigojimų, kad būtų apsvarstyta, kokie gamybos, vartojimo ir pervežimų 
pokyčiai gali ir turi būti skatinami siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimus Europos Sąjungoje;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 77
12 punktas

12. ragina Komisiją klimato kaitos mažinimo srityje rimtai atsižvelgti į tai, kad kai kada 
be savo indėlio siekiama pasinaudoti kitų pasiekimais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ištirti galimybę priimti tarptautinės prekybos taisyklių pakeitimus, kad būtų 
kompensuotos bet kokios palankesnės konkurencinės sąlygos pramoninių valstybių 
gamintojams be galimų anglies dioksido išmetimo apribojimų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 78
12 punktas

12. ragina Komisiją klimato kaitos mažinimo srityje rimtai atsižvelgti į tai, kad kai kada 
be savo indėlio siekiama pasinaudoti kitų pasiekimais; siūlo iniciatyvas PPO dėl 
efektyvių veiksmų prieš nesąžiningą konkurenciją;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 79
13 punktas

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 80
13 punktas

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 81
14 punktas

14. pabrėžia, kad ekonominis vystymasis yra visų besivystančių šalių teisė; tačiau 
besivystančios šalys neturėtų kartoti tų pačių pramoninių valstybių taršos klaidų; 
mano, kad Švarios plėtros mechanizmo taisyklės turi būti pertvarkytos, siekiant 
užtikrinti tvarią plėtrą; siūlo, kad teikiant paskolas tarptautinių finansinių 
institucijų ir ES prioritetai būtų nukreipti teikti pagalbą remiant perėjimą prie 
atsinaujinančios energijos ir energijos taupymą; todėl siūlo pradėti daugiašalę 
Tvarios energijos iniciatyvą, kurioje dalyvautų ES, tokios valstybės kaip Kinija, 
Indija, Brazilija, Pietų Afrika ir kt. ir kai kurios didžiosios su energija susijusios 
korporacijos, kurių tikslas turėtų būti skatinti technologijas, bendradarbiavimą plačiąja 
prasme, labiausiai susitelkiant į energetiką ir transportą, remiantis neseniai sutartos 
ES ir Kinijos partnerystės dėl klimato kaitos pavyzdžiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 82
14 punktas

14. pabrėžia, kad ekonominis vystymasis yra visų besivystančių šalių teisė; tačiau 
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besivystančios šalys neturėtų kartoti tų pačių pramoninių valstybių taršos klaidų; 
akcentuoja, kad ES ir kitos pramoninės valstybės privalo padėti besivystančioms 
šalims kuriant nedarančias žalos gamtos ištekliams technologijas; todėl siūlo pradėti 
daugiašalę Tvarios energijos iniciatyvą, kurioje dalyvautų ES, tokios valstybės kaip 
Kinija, Indija, Brazilija, Pietų Afrika ir kt. ir kai kurios didžiosios su energija 
susijusios korporacijos, kurių tikslas turėtų būti skatinti technologijas, 
bendradarbiavimą plačiąja prasme, labiausiai susitelkiant į energetiką ir transportą; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 83
14 punktas

14. pabrėžia, kad ekonominis vystymasis yra visų besivystančių šalių teisė; tačiau 
besivystančios šalys neturėtų kartoti tų pačių pramoninių valstybių taršos klaidų; todėl 
siūlo pradėti daugiašalę Tvarios energijos iniciatyvą, kurioje dalyvautų ES, tokios 
valstybės kaip Rusija, Kinija, Indija, Brazilija, Pietų Afrika ir kt. ir kai kurios 
didžiosios su energija susijusios korporacijos, kurių tikslas turėtų būti skatinti 
technologijas, bendradarbiavimą plačiąja prasme, labiausiai susitelkiant į energetiką ir 
transportą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 84
14 a punktas (naujas)

14a. pripažįsta, kad reikės keisti koncepciją ir jos faktinį įgyvendinimą, kad visuomenė 
galėtų pasiruošti padariniams, susijusiems su klimato pokyčiais (pavyzdžiui, 
geresnis žemės naudojimo planavimas, pakartotinai peržiūrėtos statybų nuostatos, 
geresnė apsauga nuo potvynių, geografinė gamybos centrų įvairovė, planai dėl 
galimų nenumatytų atvejų ir t. t.);

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 85
14 a punktas (naujas)

14a. ragina Komisiją bendradarbiaujant technologijų srityje su B priede išvardytomis 
valstybėmis ir pagal pakartotinai svarstytą Kotonu susitarimą suteikti pagalbą 
minėtų valstybių vyriausybėms, kad jos priimtų nacionalinę energijos strategiją, 
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kuri padėtų joms sumažinti priklausomybę nuo importuojamų iškastinio kuro rūšių, 
skatinti perėjimą prie naujausių technologijų, ypač susijusių su atsinaujinančiomis 
energijos rūšimis, daugiausia dėmesio skiriant biomasei, ir padėti joms pasiekti JT 
Tūkstantmečio plėtros tikslus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 86
14 b punktas (naujas)

14b. pripažįsta, kad reikia imtis veiksmų, kad mūsų visuomenė būtų tinkamiau 
prisitaikiusi prie oro sąlygų (pavyzdžiui, geresnis žemės naudojimo planavimas, 
pakartotinai peržiūrėtos statybų nuostatos, geresnė apsauga nuo potvynių, 
geografinė gamybos centrų įvairovė, planai dėl galimų nenumatytų atvejų ir t. t.). 

Or. en

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 87
15 punktas

15. primygtinai teigia, kad yra poreikis didinti finansinę pagalbą, skirtą prisitaikyti prie 
klimato kaitos mažiausiai išsivysčiusioms valstybėms; pabrėžia, kad tokia pagalba 
turi būti laikoma ne labdaros priemone arba aktu, o istorine pareiga dėl klimato 
krizės masto; todėl mano, kad tvarios miškininkytės, ypač atogrąžų miškų, valdymas 
yra svarbi klimato pokyčių mažinimo bei prisitaikymo dalis; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 88
15 punktas

15. primygtinai teigia, kad yra poreikis didinti finansinę pagalbą, skirtą prisitaikyti prie 
klimato kaitos mažiausiai išsivysčiusioms valstybėms; todėl mano, kad tvarios 
miškininkytės, ypač atogrąžų miškų, valdymas yra svarbi klimato pokyčių mažinimo 
bei prisitaikymo dalis, todėl primygtinai reikalauja, kad Komisija 
bendradarbiaudama vystymo srityje tam teiktų prioritetą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Rebecca Harms

Pakeitimas 89
15 a punktas (naujas)

15a. ragina Komisiją ištirti sistemos, nustatančios atskiram asmeniui skirtas taršos 
kvotas, galimybes ir tinkamumą, kad būtų galima į šiuos procesus įtraukti piliečius 
ir daryti poveikį asmeninio pobūdžio vartojimo įpročiams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 90
16 punktas

16. ragina Europos institucijas rodyti teigiamą pavyzdį įvairiose srityse ribojant šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimus: didinti energijos efektyvumą biurų pastatuose ir 
visos naudojamos įrangos, naudotis paslaugomis tų vairuotojų, kurie vairuoja mažai 
anglies junginių išmetančius automobilius, ir t. t. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 91
16 punktas

16. ragina Europos institucijas rodyti teigiamą pavyzdį įvairiose srityse ribojant šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimus: didinti energijos efektyvumą biurų pastatuose ir 
visos naudojamos įrangos, keliauti mažai anglies junginių išmetančiomis transporto 
priemonėmis ir t. t.; ypatingą dėmesį reikėtų skirti Parlamento narių kelionėms 
(išbraukta), pirmenybę teikti paslaugoms tų vairuotojų, kurie vairuoja mažai anglies 
junginių išmetančius automobilius, ir t. t.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 92
16 a punktas (naujas)

16a. ragina Komisiją pradėti ES iniciatyvą, skirtą piliečių sąmoningumo dėl besaikio 
vartojimo ir gamybos įtakos klimato kaitai didinimui;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 93
16 b punktas (naujas)

16b. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į tai, jog klimato kaita priklauso nuo daugelio sektorių, 
būtinas daugumos Europos Parlamento komitetų bendradarbiavimas; siūlo, kad 
būtų apsvarstyta galimybė įkurti laikiną komitetą, skirtą veiksmingai spręsti 
uždavinius, susijusius su klimato kaita;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 94
16 c punktas (naujas)

16c. pripažįsta ir remia informacinių ir ryšių technologijų (IRT) pagrindu sukurtus 
sprendimus, skirtus ekonomikos augimui atskirti nuo energijos ir medžiagų 
sunaudojimo bei transporto ir kartu prisidedančius prie patvaresnės visuomenės 
kūrimo; ragina Komisiją pasiūlyti strategines priemones, skirtas įtvirtinti naudojant 
IRT pasiektus veiksmingus patobulinimus namų statybų, dematerializacijos, 
transporto ir prekių keitimo paslaugomis srityse; 

Or. en


