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16. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. uzsver, ka Parlaments ir aicinājis 
Komisiju un dalībvalstis noteikt saistošu 
ES mērėi 2030. gadam attiecībā uz 
iekšzemes siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu vismaz par 40 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeĦiem, kā 
arī saistošu ES energoefektivitātes mērėi 
40 % apjomā atbilstīgi pētījumiem par 
izmaksu ziĦā lietderīgu energotaupības 
potenciālu, kā arī saistošu ES mērėi 
2030. gadam par to, lai 30 % enerăijas 
tiktu ražota no atjaunojamiem 
energoavotiem;  mudina dalībvalstis savās 
turpmākajās sarunās Ħemt vērā šos 
mērėus; 

16. uzsver — gan Parlaments, gan 
Eiropadome ir aicinājuši noteikt saistošu 
ES mērėi 2030. gadam attiecībā uz 
iekšzemes siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu vismaz par 40 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeĦiem; 
atzīmē, ka ir vairāki viedokĜi par saistoša 
ES energoefektivitātes mērėa 
2030. gadam un saistoša ES atjaunojamo 
energoavotu mērėa 2030. gadam 
nozīmību un vērienīgumu; uzsver savu 
viedokli, ka ilgtermiĦā visilgtspējīgākais 
un izmaksu ziĦā izdevīgākais veids, kā 
nodrošināt paredzētos emisiju 
samazinājumus un vienlaikus nodrošināt 
enerăētisko neatkarību, būtu padarīt ES 
par pasaules līderi atjaunojamo 
energoavotu izstrādes un piemērošanas 
jomā, kā arī par līderi vērienīgu 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanā; 
mudina Komisiju, sagatavojot 
priekšlikumus par 2030. gada klimata un 
enerăētikas mērėu īstenošanu, Ħemt vērā 
Parlamenta nostāju;  

Or. en 



 

AM\1041403LV.doc  PE538.974v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
24.11.2014 B8-0251/10 

Grozījums Nr.  10 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0251/20014 

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

ANO 2014. gada Klimata pārmaiĦu konference (COP 20) Limā, Peru (2014. gada 1.-
12. decembrī) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 
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36. mudina dalībvalstis izmantot CO2 
emisiju tirgos iegūtos līdzekĜus, lai 
finansētu klimata jomu un attīstības 
palīdzību jaunattīstības valstīm; tomēr 
norāda, ka šis mehānisms saskaras ar 
nopietnām problēmām, jo ieĦēmumi ir 
katastrofāli samazinājušies un kritusies arī 
CO2 emisiju cena pasaulē;  šajā sakarā 
uzskata, ka jāveic pasākumi, lai ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu (ETS) padarītu par 
daudz efektīvāku instrumentu, jo īpaši 
atceĜot vairākas emisiju vienības, lai 
panāktu saskaĦotību ar paredzētajām 
reālajām emisijām un izmaksu ziĦā 
efektīvu iekšzemes emisiju trajektoriju, 
virzoties uz ES klimata mērėi 
2050. gadam, un tādā gadījumā šī sistēma 
varētu ăenerēt būtiskus līdzekĜus, kas 
palīdzētu finansēt jaunattīstības valstu 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumus; 

36. mudina dalībvalstis daĜu CO2 emisiju 
tirgos iegūto līdzekĜu izmantot, lai 
finansētu klimata jomu un attīstības 
palīdzību jaunattīstības valstīm; tomēr 
norāda, ka šis mehānisms saskaras ar 
nopietnām problēmām, jo ieĦēmumi ir 
katastrofāli samazinājušies un kritusies arī 
CO2 emisiju cena pasaulē;  šajā sakarā 
uzskata, ka jāveic pasākumi, lai ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu (ETS) padarītu par 
daudz efektīvāku instrumentu, lai panāktu 
saskaĦotību ar paredzētajām reālajām 
emisijām un izmaksu ziĦā efektīvu 
iekšzemes emisiju trajektoriju, virzoties uz 
ES klimata mērėi 2050. gadam, un tādā 
gadījumā šī sistēma varētu ăenerēt būtiskus 
līdzekĜus, kas palīdzētu finansēt 
jaunattīstības valstu mazināšanas un 
pielāgošanās pasākumus; 

Or. en 


