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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.10.2015 A8-0275/7 

Grozījums Nr.  7 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 
2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzīst, ka klimata pārmaiĦu izraisīto 
apdraudējumu apmērs ir ārkārtīgi plašs un 
bīstams, un ir Ĝoti nobažījies, ka pasaulē 
netiek darīts pietiekami, lai nepieĜautu, ka 
globālā sasilšana palielinās ne vairāk kā 
par 2°C attiecībā pret pirmsrūpniecības 
laikmetu; aicina valdības nekavējoties 
veikt saistošus un konkrētus pasākumus, 
kas vērsti pret klimata pārmaiĦām, lai 
2015. gadā panāktu vērienīgu un juridiski 
saistošu vispārēju vienošanos Parīzē šā 
mērėa sasniegšanai; tāpēc atzinīgi vērtē 
encikliku “Esi slavēts” (Laudato Si'); 

1. atzīst, ka klimata pārmaiĦu izraisīto 
apdraudējumu apmērs ir ārkārtīgi plašs un 
bīstams, un ir Ĝoti nobažījies, ka pasaulē 
netiek darīts pietiekami, lai nepieĜautu, ka 
globālā sasilšana palielinās ne vairāk kā 
par 2°C attiecībā pret pirmsrūpniecības 
laikmetu; aicina valdības nekavējoties 
veikt saistošus un konkrētus pasākumus, 
kas vērsti pret klimata pārmaiĦām, lai 
2015. gadā panāktu vērienīgu un juridiski 
saistošu vispārēju vienošanos Parīzē šā 
mērėa sasniegšanai;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Grozījums Nr.  8 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 
2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atzīst, cik stabila klimata sistēma ir 
fundamentāli svarīga pārtikas 
nodrošinājumam, enerăijas ražošanai, 
ūdensapgādei un sanitārijai, infrastruktūrai, 
bioloăiskās daudzveidības un zemes un 
jūras ekosistēmu saglabāšanai, kā arī 
mieram un labklājībai pasaulē; atgādina, ka 
klimata pārmaiĦas paātrina bioloăiskās 
daudzveidības bojāeju; 

6. atzīst, cik stabila klimata sistēma ir 
fundamentāli svarīga pārtikas 
nodrošinājumam, enerăijas ražošanai, 
ūdensapgādei un sanitārijai, infrastruktūrai, 
bioloăiskās daudzveidības un zemes un 
jūras ekosistēmu saglabāšanai, kā arī 
mieram un labklājībai pasaulē; atgādina, ka 
klimata pārmaiĦas paātrina bioloăiskās 
daudzveidības bojāeju; šā iemesla dēĜ 
atzinīgi vērtē encikliku „Esi slavēts” 

(Laudato Si'); 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Grozījums Nr.  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 
2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  12.a pauž bažas par to, ka līdz šim 

iesniegto IVNI kopējās ietekmes agrīnajā 

analīzē ir secināts, ka pašreizējie IVNI 

(nepārskatītā veidā) veicinātu vidējās 

pasaules temperatūras paaugstināšanos 

par 2,7–3,5°C; aicina UNFCCC puses to 

21. konferencē Parīzē vienoties par 

pašreizējo IVNI pārskatīšanu pirms 

2020. gada, lai tos pielāgotu jaunākajām 

zinātnes atziĦām un droši sasniedzamam, 

2°C mērėa sasniegšanai atbilstīgam 

kopējam oglekĜa dioksīda emisiju 

apmēram;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Grozījums Nr.  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 
2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  12.b norāda, ka pušu iesniegtajiem IVNI 
ir atšėirīgi beigu datumi; pirms 

2020. gada veicamās IVNI pārskatīšanas 

kontekstā aicina puses saskaĦot atšėirīgos 

IVNI periodus, par beigu datumu nosakot 

2025. gadu;  
 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Grozījums Nr.  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 
2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  13.a atzīmē, ka mērėis ES līdz 

2030. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazinājumu par 40 % 

salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 

izmaksu lietderīguma ziĦā neatbilst 2°C 

nepārsniegšanas mērėim, ja vien 

2020. gada mērėi iekšējo emisiju 

samazinājumam nepalielina līdz 25 %; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Grozījums Nr.  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 
2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16.a uzstājīgi aicina Komisiju un 

dalībvalstis nodrošināt, ka Parīzes 

nolīgumā tiek atzīts, ka cilvēktiesību 

aizsardzība un sekmēšana, tostarp 

dzimumu vienlīdzība, pilnīga un 

vienlīdzīga sieviešu līdzdalība un taisnīgas 

darbaspēka pārejas uz pienācīgiem un 

kvalitatīviem darba apstākĜiem visiem 

aktīva veicināšana, ir priekšnoteikums 

efektīvai kopējai rīcībai klimata jomā; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Grozījums Nr.  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 
2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. norāda, ka bioekonomika varētu sniegt 
būtisku ieguldījumu rūpniecības 
atjaunošanā un jaunu darbvietu izveidē ES 
un pasaulē kopumā; 

24. norāda, ka bioekonomika varētu sniegt 
būtisku ieguldījumu rūpniecības 
atjaunošanā un jaunu darbvietu izveidē ES 
un pasaulē kopumā; tomēr atzīst, ka zeme 
un biomasa ir ierobežoti resursi; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Grozījums Nr.  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 
2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

77.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  77.a aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt, ka ikvienu pasākumu, ko 

pieĦēmusi kāda no Parīzes nolīguma 

pusēm un kas attiecas uz mērėi saglabāt 

siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju 

atmosfērā tādā līmenī, kurš novērstu 

bīstamu antropogēno iejaukšanos klimata 

sistēmā, vai uz jebkuru no principiem vai 

saistībām, kuras ietvertas Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiĦām 3. un 

4. pantā, neskars kāds no puses 

pašreizējiem vai nākotnes nolīgumiem, 

ciktāl tas attiecas uz investoru un valsts 

strīdu izšėiršanu; 

Or. en 


