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Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 1
1 dalis

1. ragina Komisiją, atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino atnaujintą ES tvaraus vystymosi strategiją, remti ir stiprinti
šeštosios Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programos prioritetus ir tikslus ir padaryti 
šią programą tvaraus vystymosi strategijos aplinkos apsaugos ramsčiu, siekiant 
pagerinti visų piliečių gyvenimo kokybę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 2
1 dalis

1. ragina Komisiją, atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino atnaujintą ES tvaraus vystymosi strategiją, įtraukti tvarų vystymąsi į 
Europos Sąjungos prioritetų sąrašą ir atitinkamai pritaikyti šeštosios Bendrijos 
aplinkosaugos veiksmų programos tikslus siekiant pagerinti visų piliečių gyvenimo 
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kokybę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 3
1a dalis(nauja)

1a. pabrėžia, kad yra tiesioginis ryšys tarp aplinkos būklės ir žmogaus sveikatos; ragina 
Komisiją siekiant įgyvendinti sveikatos apsaugos integravimo į visas politikos sritis 
strategiją (angl. „Health in all policies“) atlikti tyrimus, kuriais būtų atskleidžiami 
sveikatos būklės raidos ir aplinkos kokybės raidos priežastiniai ryšiai, be to, prašo 
Komisijos žmogaus sveikatos apsaugai skirti pagrindinę vietą tarp aplinkos 
apsaugos prioritetų;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 4
2 dalis

2. pabrėžia, kad reikia veiksmingai ir tiksliai įgyvendinti Bendrijos aplinkosaugos teisės 
aktus, ir rekomenduoja patvirtinti specialias paramos priemones regionams, kuriems 
sunku įgyvendinti šį Bendrijos teisyno aspektą; ragina valstybių narių institucijas 
parengti perkėlimo strategijas ir jose aiškiai apibrėžti nacionalinio, regiono ir vietos
lygmens institucijų pareigas ir atsakomybę tinkamai perkeliant ir įgyvendinant 
Bendrijos aplinkosaugos teisės aktus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 5
3 dalis

3. ragina, kaip apibrėžta šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programoje, 
Bendrijos lygmeniu glaudžiau bendradarbiauti nelaimių prevencijos srityje ir prašo 
sukurti Europos pajėgas, kurios galėtų nedelsiant reaguoti skubiais atvejais, kaip 
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siūloma Europos Komisijos nario M. Barnier pranešime, ir apgailestauja dėl 
pastebėtos inercijos ir nuoseklios veiklos trūkumo sprendžiant šį klausimą; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia būtinybę remiantis 2006 m. birželio 15–16 d. vykusios 
Europos Vadovų Tarybos suteiktais įgaliojimais tęsti greitojo reagavimo pajėgų, 
grindžiamų valstybių narių civilinės saugos padaliniais, kūrimą; ragina Komisiją 
sprendžiant klimato kaitos klausimą nelaimių prevenciją įtraukti į savo strategiją kaip 
vieną iš tikslų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 6
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia, kad svarbu imtis priemonių siekiant pakeisti nevaržomą vartotojišką 
elgseną, kadangi šios priemonės, kaip ir nacionaliniai teisės aktai, galėtų paveikti 
rinkos dalyvius taip, kad jie labiau ir dažniau paisytų aplinkos apsaugos 
reikalavimų;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 7
4a dalis (nauja)

4 a. pabrėžia, kad įgyvendinant regionines plėtros programas būtina atsižvelgti į 
programą „NATURA 2000“ siekiant sudaryti galimybes suderinti Europos 
biologinės įvairovės apsaugos principą ir plėtrą ir pagerinti žmonių gyvenimo 
kokybę; mano, kad atsižvelgiant į tai reikia pradėti plačią informavimo ir 
pažangiosios patirties skatinimo kampaniją siekiant rekomenduoti, kaip suderinti 
šiuos du iš pažiūros skirtingus požiūrius;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 8
5 dalis

5. pabrėžia, kad reikia geriau koordinuoti regionų ir vietos veikėjų tinklų veiklą siekiant
skleisti pažangiąją patirtį mažiau išsivysčiusiuose regionuose; pritaria, kad reikia 
skatinti aplinkosaugos srityje tarpvalstybiniu lygmeniu bendradarbiauti su 
kaimyninėmis Europos Sąjungos šalimis ir regionais, pvz., Juodosios jūros, Baltijos 
jūros ir Viduržemio jūros regionais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 9
5 dalis

5. pabrėžia, norint skleisti ir naudoti pažangiąją patirtį mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose reikia geriau koordinuoti vietos veikėjų tinklų veiklą; pritaria, kad reikia 
skatinti aplinkosaugos srityje tarpvalstybiniu lygmeniu bendradarbiauti su 
kaimyninėmis Europos Sąjungos šalimis ir regionais, pvz., Juodosios jūros, Baltijos 
jūros ir Viduržemio jūros regionais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 10
5 dalis

5. pabrėžia, kad norint skleisti pažangiąją patirtį visuose regionuose reikia geriau 
koordinuoti vietos veikėjų tinklų veiklą; pritaria, kad reikia skatinti aplinkosaugos 
srityje tarpvalstybiniu lygmeniu bendradarbiauti su kaimyninėmis Europos Sąjungos
šalimis ir regionais, pvz., Juodosios jūros, Baltijos jūros ir Viduržemio jūros 
regionais;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 11
5 dalis

5. pabrėžia, kad norint skleisti pažangiąją patirtį mažiau išsivysčiusiuose regionuose
reikia geriau koordinuoti vietos veikėjų tinklų veiklą; pritaria, kad reikia skatinti 
aplinkosaugos srityje tarpvalstybiniu lygmeniu bendradarbiauti tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių bei su kaimyninėmis Europos Sąjungos šalimis ir regionais, 
pvz., Juodosios jūros, Baltijos jūros ir Viduržemio jūros regionais, ypač norint 
užkirsti kelią tarptautinei taršai;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 12
6 dalis

6. primena, kad investicijos į naujoviškas, aplinkai palankias technologijas ir į ekologinį 
projektavimą, energijos galutinio vartojimo efektyvumas ir į pastatų energinis 
efektyvumas, nepaisant galimų didelių trumpalaikių išlaidų, ilgainiui bus labai 
naudingos, ir pabrėžia, kad regionai turi skatinti įmones išnaudoti visas tokio
investavimo galimybes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 13
7 dalis

7. ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas tinkamai pasinaudoti 
naujomis struktūrinių fondų teikiamomis investavimo galimybėmis, panaikinti 
aplinkai žalingas subsidijas ir užtikrinti, kad vykdant jų veiklos programas būtų
geriau įgyvendinami Bendrijos aplinkosaugos teisės aktai ir siekiama ilgalaikio tikslo 
– visos ES tvaraus vystymosi;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 14
7 dalis

7. ragina valstybes nares tinkamai pasinaudoti naujomis struktūrinių fondų ir naujų 
kaimynystės programų teikiamomis investavimo galimybėmis ir užtikrinti, kad 
vykdant jų veiklos programas būtų geriau įgyvendinami Bendrijos aplinkosaugos 
teisės aktai ir siekiama ilgalaikio tikslo – visos ES tvaraus vystymosi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 15
7 dalis

7. ragina valstybes nares tinkamai pasinaudoti naujomis struktūrinių fondų teikiamomis 
investavimo galimybėmis ir užtikrinti, kad vykdant jų veiklos programas ir derinant 
su kitais teminiais prioritetais būtų geriau įgyvendinami Bendrijos aplinkosaugos 
teisės aktai siekiama ilgalaikio tikslo – visos ES tvaraus vystymosi;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 16
7a dalis (nauja)

7a. visų pirma valstybes nares ragina užtikrinti, kad įgyvendinant struktūrinių fondų 
lėšomis remiamus projektus būtų laikomasi aplinkos apsaugos ir jos gerinimo tikslo, 
kuris nurodomas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 17 straipsnyje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 17
8 dalis

8. ragina Komisiją padėti nacionalinėms, regionų ir vietos institucijoms vykdyti bendrus 
tvarius pirkimus numatant aiškią sistemą, pagal kurią būtų lengviau nustatyti 
apskaičiuojamus tikslus ir kokybės kriterijus.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 18
8 dalis

8. ragina Komisiją padėti nacionalinėms, regionų ir vietos institucijoms vykdyti bendrus 
tvarius pirkimus numatant aiškią sistemą, pagal kurią būtų lengviau nustatyti 
apskaičiuojamus tikslus ir kokybės kriterijus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 19
8a dalis (nauja)

8a. primindamas, kaip svarbu, kad energija būtų gaminama iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, ragina Komisiją sukurti paramos sistemą siekiant pagerinti 
energijos efektyvumą arba išplėsti esamų ekonominės paramos priemonių teikimą 
taip, kad jos apimtų ir gamybą, kuri sudarytų galimybes iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių gaunamą energiją sujungti su esamais iškastinio kuro energijos perdavimo 
tinklais;

Or. hu
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Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 20
8b dalis (nauja)

8b. atsižvelgdamas į tai, jog būtina naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius, 
primena Komisijai, kad dėl pirmosios kartos biodegalų gamybos metodų kyla didelių 
tvaraus vystymosi problemų ir kad dėl to Europos Sąjunga turi stengtis pakeisti 
šiuos gamybos metodus tokiais metodais, kuriuos taikant augalai, skirti kurui 
gaminti, būtų auginami naudojant ne ariamą žemę, bet biodegalų gamybai būtų 
naudojamos žemės ūkio atliekos.

Or. hu
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