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24.11.2014 B8-0251/1 

Grozījums Nr.  1 

Ian Duncan 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 20) Limā, Peru (2014. gada 1.-

12. decembrī) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. atgādina, ka Varšavā visas puses 

vienojās par UNFCCC lēmumu 1/CP.19, 

kurā tās aicinātas uzsākt vai pastiprināt 

iekšējos sagatavošanās darbus sava plānotā 

nacionāli izvēlētā ieguldījuma (INDC) 

veikšanai, un paziņot par šo izvēlēto 

ieguldījumu savlaicīgi pirms COP 21 

(puses, kas tam ir gatavas — līdz 

2015. gada pirmajam ceturksnim), un 

paziņot par savu ieguldījumu tādā veidā, 

kas veicina plānoto ieguldījumu skaidrību, 

pārredzamību un izpratni, un dotu iespējas 

tos kvantificēt; aicina puses nodrošināt, lai 

INDC būtu atbilstīgi 2°C mērķa oglekļa 

budžetam, kā arī nodrošinātu emisiju galējā 

līmeņa sasniegšanu vistuvākā laikā; 

11. atgādina, ka Varšavā visas puses 

vienojās par UNFCCC lēmumu 1/CP.19, 

kurā tās aicinātas uzsākt vai pastiprināt 

iekšējos sagatavošanās darbus sava plānotā 

nacionāli izvēlētā ieguldījuma (INDC) 

veikšanai, un paziņot par šo izvēlēto 

ieguldījumu, cik drīz vien iespējams un 

tādā veidā, kas veicina plānoto ieguldījumu 

skaidrību, pārredzamību un izpratni, un 

dotu iespējas tos kvantificēt; aicina puses 

nodrošināt, lai INDC būtu atbilstīgi 2°C 

mērķa oglekļa budžetam, kā arī 

nodrošinātu emisiju galējā līmeņa 

sasniegšanu vistuvākā laikā; 

Or. en 



 

AM\1041367LV.doc  PE538.974v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

24.11.2014 B8-0251/2 

Grozījums Nr.  2 

Ian Duncan 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 20) Limā, Peru (2014. gada 1.-

12. decembrī) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. norāda, ka ES jāizpilda savu būtisko 

lomu emisiju samazināšanā ar tādu 

politiku, kas vērsta uz netradicionāla fosilā 

kurināmā ar augstu SEG līmeni, piemēram, 

darvas smilšu, izstrādes apturēšanu; 

29. norāda, ka ES jāizpilda savu būtisko 

lomu emisiju samazināšanā ar tādu 

politiku, kas vērsta uz jebkura 

netradicionāla fosilā kurināmā ar augstu 

SEG līmeni izstrādes apturēšanu; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/3 

Grozījums Nr.  3 

Ian Duncan 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 20) Limā, Peru (2014. gada 1.-

12. decembrī) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. aicina dalībvalstis veikt savas 

finansiālās iemaksas laicīgi pirms 

konferencēm un labāk koordinēt ar ES 

savus paziņojumus par klimata jomas 

finansējumu, lai atvieglotu saziņu ar 

trešām pusēm jautājumos par ES kopējo 

iemaksu, kā arī lai nodrošinātu vislabāko 

ietekmi sarunās; uzsver to, ka finanšu 

solījumi, kas tika pausti ģenerālsekretāra 

Ban Ki-moon organizētajā samitā, bija laba 

zīme un atstāja pozitīvu iespaidu par ES 

pirms Limas sarunām; 

33. aicina dalībvalstis veikt savas 

finansiālās iemaksas, cik drīz vien 

iespējams, lai nodrošinātu, ka progress 

virzībā uz Klimata pārmaiņu mazināšanas 

fonda kapitalizāciju būtu novērtējams;  

uzsver to, ka finanšu solījumi, kas tika 

pausti ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 

organizētajā samitā, bija laba zīme un 

atstāja pozitīvu iespaidu par ES pirms 

Limas sarunām; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/4 

Grozījums Nr.  4 

Ian Duncan 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 20) Limā, Peru (2014. gada 1.-

12. decembrī) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. uzsver, ka pielāgošanās pasākumi ir 

absolūti nepieciešami un jaunajā nolīgumā 

tiem jābūt uzmanības centrā; uzsver — 

rīcība nevilcinoties, lai samazinātu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, pasaules un 

valstu ekonomikai izmaksās mazāk, un 

pielāgošanās pasākumu izmaksas arī 

samazināsies; aicina visas valstis veikt 

atbilstīgus pasākumus, lai plānotu, 

pielāgotos un reaģētu uz klimata pārmaiņu 

ietekmi, tādējādi aizsargājot savus 

iedzīvotājus, sabiedrību, ekonomiku un 

vidi, un nodrošinot ilgtspējīgu, pret klimata 

pārmaiņām noturīgu attīstību; atzīmē, ka 

reaģēt uz klimata radīto apdraudējumu 

nozīmē arī lēmumu pieņemšanu mainīgā 

pasaulē, kurā joprojām ir nenoteiktība 

attiecībā uz klimata pārmaiņu ietekmes 

smagumu un termiņiem, un kurā efektīvas 

pielāgošanās iespējas ir ierobežotas; 

39. uzsver, ka pielāgošanās pasākumi ir 

izšķiroši svarīgi un jaunajā nolīgumā tiem 

jābūt uzmanības centrā; uzsver — rīcība 

nevilcinoties, lai samazinātu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, pasaules un 

valstu ekonomikai izmaksās mazāk, un 

pielāgošanās pasākumu izmaksas arī 

samazināsies; aicina visas valstis veikt 

atbilstīgus pasākumus, lai plānotu, 

pielāgotos un reaģētu uz klimata pārmaiņu 

ietekmi, tādējādi aizsargājot savus 

iedzīvotājus, sabiedrību, ekonomiku un 

vidi, un nodrošinot ilgtspējīgu, pret klimata 

pārmaiņām noturīgu attīstību; atzīmē, ka 

reaģēt uz klimata radīto apdraudējumu 

nozīmē arī lēmumu pieņemšanu mainīgā 

pasaulē, kurā joprojām ir nenoteiktība 

attiecībā uz klimata pārmaiņu ietekmes 

smagumu un termiņiem, un kurā efektīvas 

pielāgošanās iespējas ir ierobežotas; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/5 

Grozījums Nr.  5 

Ian Duncan 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 20) Limā, Peru (2014. gada 1.-

12. decembrī) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. atzīst, ka ir sarežģīti nošķirt klimata un 

attīstības pasākumus, kā arī to daudzās 

sinerģijas valstu līmenī, bet uzstāj, ka 

jānodrošina uzticamas un pārredzamas 

iespējas novērtēt to, kādā mērā attiecīgais 

finansējums ir papildu finansējums; 

43. atzīst, ka ir sarežģīti nošķirt klimata un 

attīstības pasākumus, kā arī to daudzās 

sinerģijas valstu līmenī, bet uzstāj, ka 

jādara viss iespējamais, lai to izdarītu 

uzticamā un pārredzamā veidā; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/6 

Grozījums Nr.  6 

Ian Duncan 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 20) Limā, Peru (2014. gada 1.-

12. decembrī) 

Rezolūcijas priekšlikums 

55. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. pauž bažas par CO2 emisiju globālo 

pieaugumu 2013. gadā, kā to liecina 

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (SEA) 

dati, neraugoties uz emisiju līmeņa 

samazināšanos Eiropā un ASV; tādēļ 

ierosina apsvērt iespēju noteikt atšķirīgas 

saistības, lai katra valsts dotu ieguldījumu 

vispārējos centienos rūpniecības un 

enerģētikas politikas jomā; aicina labāk 

izmantoto pieejamās tehnoloģijas, 

piemēram, kosmosa satelītus, lai vāktu 

precīzus datus par emisijām un 

temperatūru, kā arī lai nodrošinātu 

pārredzamu sadarbību un informācijas 

apmaiņu starp valstīm; 

55. pauž bažas par CO2 emisiju globālo 

pieaugumu 2013. gadā, kā to liecina 

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (SEA) 

dati, neraugoties uz emisiju līmeņa 

samazināšanos Eiropā un ASV; tādēļ 

ierosina apsvērt iespēju noteikt pušu 

atšķirīgas saistības, kā arī to atšķirīgās 

iespējas, lai katra valsts dotu ieguldījumu 

vispārējos centienos rūpniecības un 

enerģētikas politikas jomā; aicina labāk 

izmantoto pieejamās tehnoloģijas, 

piemēram, kosmosa satelītus, lai vāktu 

precīzus datus par emisijām un 

temperatūru, kā arī lai nodrošinātu 

pārredzamu sadarbību un informācijas 

apmaiņu starp valstīm; 

Or. en 



 

AM\1041367LV.doc  PE538.974v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

24.11.2014 B8-0251/7 

Grozījums Nr.  7 

Ian Duncan 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 20) Limā, Peru (2014. gada 1.-

12. decembrī) 

Rezolūcijas priekšlikums 

64. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

64. pauž nožēlu par to, ka energotaupības 

potenciāls netiek pienācīgi izmantots nedz 

starptautiski, nedz Eiropas Savienībā; 

uzsver, ka energotaupība dod iespēju radīt 

darbvietas, nodrošināt ietaupījumus 

ekonomikā, palielināt energodrošību un 

uzlabot konkurētspēju, kā arī samazināt 

emisijas, un ka energotaupība var palīdzēt 

pārraut līdz šim pastāvošo saikni starp 

ekonomikas attīstību un emisiju 

pieaugumu; aicina ES starptautiskajās 

sarunās uzsvērti censties panākt, ka lielāka 

vērība tiek pievērsta un pasākumi vairāk 

tiek vērsti uz energotaupības jautājumu 

risināšanu, neatkarīgi no tā, vai tas ir 

saistīts ar tehnoloģiju nodošanu, 

jaunattīstības valstīm paredzētiem attīstības 

plāniem vai finansiālu atbalstu; un uzsver 

—lai vairotu uzticību, ES un tās 

dalībvalstīm ir jānosaka vērienīgi 

energoefektivitātes mērķi un jāsasniedz 

tie; uzsver, cik svarīgi ir samazināt 

enerģijas izšķērdēšanu būvniecības un 

transporta nozarēs, kā arī mājsaimniecību 

elektrības sistēmās un ierīcēs, lai 

maksimāli gūtu labumu no energotaupības 

un energoefektivitātes;  

64. pauž nožēlu par to, ka energotaupības 

potenciāls netiek pienācīgi izmantots nedz 

starptautiski, nedz Eiropas Savienībā; 

uzsver, ka energotaupība dod iespēju radīt 

darbvietas, nodrošināt ietaupījumus 

ekonomikā, palielināt energodrošību un 

uzlabot konkurētspēju, kā arī samazināt 

emisijas, un ka energotaupība var palīdzēt 

pārraut līdz šim pastāvošo saikni starp 

ekonomikas attīstību un emisiju 

pieaugumu; aicina ES starptautiskajās 

sarunās uzsvērti censties panākt, ka lielāka 

vērība tiek pievērsta un pasākumi vairāk 

tiek vērsti uz energotaupības jautājumu 

risināšanu, neatkarīgi no tā, vai tas ir 

saistīts ar tehnoloģiju nodošanu, 

jaunattīstības valstīm paredzētiem attīstības 

plāniem vai finansiālu atbalstu; uzsver, ka 

aicinājumi uz starptautisku rīcību 

energoefektivitātes jomā nav pārliecinoši, 

ja ES iekšienē nenotiek pienācīga rīcība; 

uzsver, cik svarīgi ir samazināt enerģijas 

izšķērdēšanu būvniecības un transporta 

nozarēs, kā arī mājsaimniecību elektrības 

sistēmās un ierīcēs, lai maksimāli gūtu 

labumu no energotaupības un 

energoefektivitātes; 

Or. en 


