
 

AM\1171665LV.docx  PE631.577v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0401/195 

Grozījums Nr.  195 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

41. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstoši 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī pamatprogramma palīdzēs 

integrēt klimata politiku un sasniegt 

vispārējo mērķrādījumu "25 % ES 

budžeta izdevumu – klimatisko mērķu 

sasniegšanai". 

(41) Atzīstot, ka klimata pārmaiņas ir 

viena no lielākajām globālajām un 

sabiedrības problēmām un ņemot vērā to, 

cik svarīga ir rīcība cīņā pret klimata 

pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām 

īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto 

Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus (ANO IAM), šī programma sniegs 

ieguldījumu ar vismaz 35 % no tās 

izdevumiem klimata mērķu sasniegšanai 

un kā daļu no Savienības vispārējā mērķa 
integrēt rīcību klimata politikas jomā un 

tam izlietot 30 % no Savienības budžeta, 

ar ko tiks sniegts atbalsts klimata 

mērķiem. Sagatavojot un īstenojot 

konkrēto programmu, būtu jāapzina 

attiecīgās darbības tās atkārtoti jānovērtē 

attiecīgajos izvērtēšanas un pārskatīšanas 

procesos. Lai uzraudzītu un pārbaudītu šo 

mērķi, būtu jāreģistrē visi ar klimatu 

saistītie izdevumi visās ES budžeta 

programmās, un tas jāatspoguļo 

attiecīgajās darba programmu daļās. 

Paredzamās izmaksas konkrētām tīras 

enerģijas tehnoloģijām jāsadala atbilstoši 

kategorijām, lai tās būtu starptautiski 

salīdzināmas. Lai ņemtu vērā Eiropas 

Revīzijas palātas ieteikumus [Īpašais 

ziņojums Nr. 31/2016], ziņojot par klimata 
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politikas integrēšanas mehānismiem, ex 

post būtu jānošķir klimata pārmaiņu 

mazināšana un pielāgošanās tām. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Grozījums Nr.  196 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

41.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (41a) Ja, pamatojoties uz savu ikgadējo 

novērtējumu saskaņā ar 45. pantu, 

Komisija secina, ka nav panākts 

pietiekams progress Programmas mērķa 

sasniegšanā, tai būtu jāveic korektīvi 

pasākumi un jāiesniedz rīcības plāns, 

tostarp skaitliski noteikti mērķi vai modeļi 

attiecībā uz to, kā un ar kādiem 

konkrētiem pasākumiem var nodrošināt 

mērķa sasniegšanu. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Grozījums Nr.  197 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atbalstīt ar globālām problēmām 

saistītu kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu; 

(a) atbalstīt kvalitatīvu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu, pamatojoties uz 

fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem, 

lai pārvarētu globālus izaicinājumus, 

tostarp klimata pārmaiņas, pēc iespējas 

drīzu pāreju uz bezemisiju ekonomiku un 

sabiedrību un ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanu; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Grozījums Nr.  198 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  3.a Tā kā daļa no Savienības vispārējā 

mērķa — integrēt klimata pasākumus un 

30 % no ES budžeta  piešķirt klimata 

mērķu atbalstam, Programmā paredzētās 

darbības attiecīgā gadījumā klimata 

mērķiem nodrošina vismaz 35 % no 

izdevumiem saskaņā ar Programmu. 

Sagatavojot un īstenojot konkrēto 

programmu, ex ante stratēģiskās 

plānošanas procesa laikā tiek apzinātas 

attiecīgās darbības un tās atkārtoti tiek 

novērtētas, veicot uzraudzību un ziņošanu 

un attiecīgajos izvērtēšanas un 

pārskatīšanas procesos. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Grozījums Nr.  199 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel 

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  3.b Ja, pamatojoties uz savu ikgadējo 

novērtējumu saskaņā ar 45. pantu, 

Komisija secina, ka nav panākts 

pietiekams progress Programmas mērķa 

sasniegšanā, tā veic korektīvus 

pasākumus un iesniedz rīcības plānu, 

tostarp skaitliski noteiktus mērķus vai 

modeļus attiecībā uz to, kā un ar kādiem 

konkrētiem pasākumiem var nodrošināt 

mērķa sasniegšanu. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Grozījums Nr.  200 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 4. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No Programmas tiek sagaidīta ietekme uz 

sabiedrību, risinot ES politikas prioritātes, 

izmantojot pētniecību un inovāciju, 

nodrošinot ieguvumus un ietekmi ar 

pētniecības un inovācijas uzdevumiem un 

stiprinot inovācijas ieviešanu sabiedrībā. 

Panākumus šīs ietekmes sasniegšanā 

uzraudzīs, izmantojot aizstājējvērtības, kas 

noteiktas kopā ar tālāk norādītajiem 

četriem galvenajiem ietekmes ceļiem. 

No Programmas tiek sagaidīta ietekme uz 

sabiedrību, risinot globālās problēmas, kas 

definētas II pīlārā un arī ANO IAM, kā 

arī ES politikas prioritātes un saistības, 

izmantojot pētniecību un inovāciju, 

nodrošinot ieguvumus un ietekmi ar 

pētniecības un inovācijas uzdevumiem un 

stiprinot inovācijas ieviešanu sabiedrībā, 

kas paaugstinās iedzīvotāju labklājību un 

palīdzēs pēc iespējas drīz pāriet uz 

bezemisiju ekonomiku un sabiedrību. 

Panākumus šīs ietekmes sasniegšanā 

uzraudzīs, izmantojot aizstājējvērtības, kas 

noteiktas kopā ar tālāk norādītajiem 

četriem galvenajiem ietekmes ceļiem. 

Or. en 

 

 


