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Karl-Heinz Florenz
ddėl ES strategijos Nairobyje vyksiančiai konferencijai dėl klimato kaitos (COP12)

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 1
3a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į paskutines mokslines išvadas ir pastaruosius pranešimus apie 
Grenlandijos ledo dangos, Arkties vandenyno ledo, Sibiro amžinojo įšalo tirpimą,
taip pat duomenis apie kylantį jūros lygį, kurį sukelia klimato kaita, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle ir Chris Davies

Pakeitimas 2
3b nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Suomijos pirmininkavimo laikotarpiu paskelbtą prioritetą dėl 
miškų: „Taip pat bus sudarytos Tarybos išvados dėl ES pasirengimo artėjančiai 
Jungtinių Tautų Miškų forumo (UNFF) sesijai, kurioje viliamasi patvirtinti 
visuotinį dokumentą dėl miškų apsaugos“,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle ir Chris Davies

Pakeitimas 3
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi 11-osios JTBKKK šalių konferencijos (COP 11) ir 2005 m. gruodžio mėn. 
Monrealio konvencijos šalių pirmosios konferencijos, kurios metu vyko Kioto 
protokolo šalių susitikimas, metu buvo nuspręsta pradėti I priede išvardytų šalių 
įsipareigojimų po 2012 m. svarstymą ir užmegzti dialogą siekiant keistis patirtimi ir 
išanalizuoti strateginius požiūrius dėl ilgalaikių bendradarbiavimo veiksmų 
sprendžiant klimato kaitos klausimus ir surengtas JTBKK seminaras dėl emisijos, 
kylančios dėl miškų kirtimo besivystančiose šalyse, mažinimo,

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 4
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi netrukus turi būti nustatyti tolesni uždaviniai siekiant išlaikyti klimato kaitos 
kontrolę ir užtikrinti pakankamas sparčių investicijų į atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir energijos taupymo technologijų tolesnį vystymą bei diegimą skatinimo
priemones ir siekiant išvengti investicijų į nesuderinamą su numatytais siekiais 
energetikos infrastruktūrą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 5
C konstatuojamoji dalis 

C. kadangi turi būti nustatyti tolesni visuotiniai uždaviniai siekiant užtikrinti investicijas į 
mažai anglies dvideginio išskiriančius energijos šaltinius, į technologijas, kurias taikant 
išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir į atsinaujinančius energijos 
šaltinius ir siekiant išvengti investicijų į nesuderinamą su numatytais siekiais 
energetikos infrastruktūrą,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 6
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi, siekiant rentabiliai spręsti klimato kaitos problemas, būtinos naujos 
technologijos, dėmesys telktinas į padidėjusį energijos vartojimo efektyvumą, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 7
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekis daugelyje valstybių narių vis 
didėja, akivaizdu, kad ES turi imtis skubių veiksmų, iš naujo apibrėžti priemones ir 
imtis naujų iniciatyvų, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Kioto 
protokolą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 8
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi aviacijos poveikis klimato kaitai žymiai ir sparčiai auga, o tarptautinė 
aviacija nepavaldi jokiems įsipareigojimams, numatytiems Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijoje (JTBKKK) ir Kioto protokole,

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 9
E konstatuojamoji dalis 

E. kadangi Europos Sąjunga yra įsipareigojusi spręsti klimato kaitos problemas ir 
užsibrėžusi visuotinį tikslą siekti, kad pasaulyje temperatūra padidėtų ne daugiau kaip 
+ 2°C nuo ikipramoninio laikotarpio lygio, ir kadangi pasiekus šį tikslą 
negarantuojama, kad bus išvengta pavojingos klimato kaitos,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 10
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi, paskutinių mokslinių tyrimų duomenimis, yra pagrindo manyti, kad 
klimato šilimo sumažinimo + 2°C nepakaks JTBKKK tikslui – riboti pavojingą 
klimato kaitą – pasiekti,

Or. en

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle ir Anders Wijkman

Pakeitimas 11
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi 2005 m. 24 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija buvo dėl 
degančių miškų ir paskutiniai Amazonės teritorijos moksliniai tyrimai rodo, kad 
miško dangos sumažėjimas ir „miško siurblio“ susilpnėjimas daro poveikį klimatui 
ir skatina uraganų, kylančių Šiaurės Atlanto pietuose, intensyvumą bei kritulių 
kiekio sumažėjimą pietinėje Brazilijos dalyje, Urugvajuje ir Argentinoje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 12
Fb konstatuojamoji dalis (nauja)

Fb. kadangi 2005 m. 24 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija buvo dėl 
degančių miškų ir paskutiniai Amazonės teritorijos moksliniai tyrimai rodo, kad 
miško dangos sumažėjimas ir „miško siurblio“ susilpnėjimas daro poveikį klimatui, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 13
Fc konstatuojamoji dalis (nauja)

Fc. kadangi energijos saugumas ir klimato saugumas turi eiti kartu ir kadangi Europos 
energija ir klimato saugumas labai priklauso nuo sprendimų, kuriuos priima didelės 
ekonomikos šalys, pvz., Kinija ir Indija; kadangi klimato kaitos mažinimas gali būti 
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veiksmingas, jei besivystančios šalys, ypač kurių ekonomika didelė ir sparčiai auga, 
pvz., Kinija ir Indija, aktyviai dalyvaus mėginant pažaboti ŠESD emisiją,

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 14
2 dalis

2. reikalauja, kad ta proga Europos Sąjunga pasiūlytų ambicingų užmojų darbotvarkę 
(išbraukta) diskusijoms dėl tolesnių Kioto protokolo I priede išvardintų šalių 
įsipareigojimų, naujoms diskusijoms dėl šio protokolo persvarstymo, ir Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių dialogui dėl ilgalaikių bendradarbiavimo 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 15
3 dalies 2 įtrauka

− iš esmės sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį 30 proc.. iki 2020 m., siekiant jį 
sumažinti maždaug 80 proc. iki 2050 m., taikant ir rinkos skatinamąsias priemones, ir 
taisykles, siekiant skatinanti investuoti į efektyvias energijos naudojimo požiūriu ir 
(arba) neišskiriančias ar mažai išskiriančias į aplinką anglies junginių technologijas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 16
3 dalies 2 įtrauka

− iš esmės sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį 30 proc. iki 2020 m., taikant ir rinkos 
skatinamąsias priemones, ir taisykles, siekiant skatinanti investuoti į efektyvias 
energijos naudojimo požiūriu ir (išbraukta)) neišskiriančius ar mažai išskiriančius į 
aplinką anglies junginių energijos šaltinius pasauliniu lygiu,

Or. en



PE 378.673v01-00 6/10 AM\630845LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 17
3 dalies 2 įtrauka

− iš esmės sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį 30 proc. iki 2020 m., taikant ir rinkos 
skatinamąsias priemones, ir taisykles, siekiant skatinanti investuoti į efektyvias 
energijos naudojimo požiūriu ir (išbraukta) neišskiriančias ar mažai išskiriančias į 
aplinką anglies junginių technologijas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 18
3 dalies 4 įtrauka

− plėtoti strateginę partnerystę su Kinija, Pietų Afrikos Respublika, Brazilija ir Indija 
siekiant joms padėti kurti tausios energetikos strategijas, duodančias naudą iš 
neišskiriančių ar mažai išskiriančių į aplinką anglies junginių energijos šaltinių, ir 
užtikrinti, kad jos prisidėtų prie klimato kaitos sumažinimo pastangų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 19
3 dalies 5 įtrauka

− intensyviai skatinti mokslinius tyrimus ir naujoves darnios bei tausios energetikos 
technologijų srityje, palengvinti keitimąsi geriausia patirtimi tarp valstybių narių ir 
universitetų, tyrimo centrų ir pramonės šakų, šalinti ydingas skatinamąsias priemones, 
pvz., subsidijas iškastiniam kurui, kaip ir išorinių išlaidų įtraukimą, įskaitant lėšas 
skirtas klimato kaitai sumažinti, į energijos gamybos kainą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 20
3 dalies 7 įtrauka

− sąmoningumo ugdymo kampanijomis skatinti Europos piliečius aktyviau dalyvauti 
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kovoje su klimato kaita ir, kaip išankstinė sąlyga, juos išsamiai informuoti apie su 
gaminiais ir paslaugomis (pvz., automobiliai, lėktuvai, namai) susijusį anglies junginių 
kiekį bei numatant galimybę sukurti asmeninių apyvartinių taršos kvotų sistemą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 21
3a dalis (nauja)

3a. pažymi, kad visos besivystančios šalys turi teisę plėtoti savo ūkį, vis dėlto pabrėžia, 
kad besivystančios šalys neturi kartoti išvystytos pramonės šalių taršos praktikos, ir 
todėl ragina atkreipti ypatingą dėmesį į technologinį bendradarbiavimą ir pajėgumų 
kūrimą tausios energetikos srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 22
3b dalis (nauja)

3b. kreipiasi į Komisiją ir į Tarybą, kad prieiga prie veiksmingų ar mažai išskiriančių į 
aplinką anglies junginių technologijų taptų ES vystomojo bendradarbiavimo 
prioritetu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 23
3c dalis (nauja)

3c. kreipiasi į Komisiją ir Tarybą dėl strateginės energetikos partnerystės su Kinija, 
Indija, Pietų Afrika, Brazilija ir Meksika plėtojimo ir finansinės pagalbos teikimo, 
siekiant joms padėti kurti tausios energijos strategijas ir užtikrinti, kad jos prisidėtų 
prie klimato kaitos sumažinimo pastangų,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 24
5a dalis (nauja)

5a. ragina Kioto protokolo šalis (COP12 ir COP/MOP2) atkreipti dėmesį į tarptautinės 
aviacijos poveikį klimato kaitai ir primygtinai siekia diskusijos dėl visuotinio 
skrydžių apmokestinimo artėjančiuose svarstymuose Kioto protokolo šalių 
konferencijoje( COP12 ir COP/MOP2) Nairobyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 25
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad visuomenė turėtų geriau suprasti klimato kaitos poveikį, todėl 
kreipiasi į Komisiją imtis nagrinėti, kaip Europoje ir kitur geriausiai organizuoti 
seminarus su tiesiogiai susijusiomis ekonominėmis grupėmis: piliečiais, pramonės 
atstovais, žemės ūkio bendruomenėmis, saugumo specialistais ir ekonomistais, 
siekiant geriau ir išsamiau išaiškinti klimato kaitos padarinius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle, Anders Wijkman ir Chris Davies

Pakeitimas 26
7a dalis (nauja)

7a. sveikina neseniai, 2006 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d., vykusio susitikimo Romoje 
JTBKKK seminaro darbą dėl emisijos, kylančios dėl miškų kirtimo besivystančiose 
šalyse, sumažinimo ir pažymi, kad buvo pasiektas platus susitarimas dėl mokesčių 
už ekosistemos paslaugas poreikio ir ragina sparčiai įtraukti mokesčius už miško 
kirtimą, kurių buvo vengta, kaip indėlį siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų 
įgyvendinimo antruoju Kioto protokolo įsipareigojimų etapu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle ir Anders Wijkman

Pakeitimas 27
7b dalis (nauja)

7b. atkreipia dėmesį į prof. Wangari Maathai, Žaliosios juostos judėjimo Kenijoje 
įkūrėjo, kreipimąsi, kad Afrika ir kiti besivystantys regionai galėtų dalyvauti 
visuotinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo veikloje įtraukiant
miškininkystės projektus į ES ŠESD ir švarios plėtros mechanizmo (CDM) projektų 
plėtrą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz ir Avril Doyle

Pakeitimas 28
7c dalis (nauja)

7c. pažymi, kad Afrika ir kiti besivystantys regionai galėtų dalyvauti visuotinio 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo veikloje įtraukiant
miškininkystės projektus į ES ŠESD ir švarios plėtros mechanizmo (CDM) projektų 
plėtrą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 29
7d dalis (nauja)

7d. mano, kad norint veiksmingai spręsti klimato kaitos problemas, visuotine klimato 
strategija reikia sukurti vienodas galimybes pramonei ir taip skatinti naujoves bei 
energijos vartojimo veiksmingumą ir išvengti anglies nutekėjimo; todėl siūlo, kad 
būtų sukurti įvairios veiklos visuotiniai veiklos standartai ir uždaviniai, įskaitant 
vartotojiškas prekes ir transportą pasauliniu lygiu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 30
8a dalis (nauja)

8a. nurodo, kad atominė energija nėra sprendimas klimato kaitai riboti ir todėl ji 
neturėtų būti įtraukta į švarios plėtros mechanizmą bei bendro įgyvendinimo 
mechanizmą (CDM/JI) ar kitus mechanizmus, skirtus emisijai mažinti 
besivystančiose šalyse;

Or. en
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