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Marisa Matias, Fabio De Masi, Teresa Rodriguez-Rubio, Malin Björk, 
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Stefan Eck, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0251/2014 
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 
61. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. norāda, ka dažādu enerăijas avotu 
cenām ir nozīmīga loma tirgus dalībnieku, 
tostarp rūpniecības un patērētāju, rīcības 
noteikšanā, un norāda, ka pašreizējās 
starptautiskās politikas sistēmas nespēja 
pilnībā uzĦemties ārējās izmaksas rada 
neilgtspējīga patēriĦa modeĜus; turklāt 
atgādina, ka pasaules oglekĜa dioksīda 
emisiju tirgus, kurā tirgošanas cena būtu 
pietiekami augsta, varētu būt labs pamats, 
lai sasniegtu gan būtisku emisiju 
samazinājumu, gan līdzvērtīgus 
konkurences apstākĜus rūpniecībai; aicina 
ES un tās partnerus tuvākajā laikā atrast 
visefektīvāko veidu, kā veicināt saikni 
starp ES ETS un citām tirdzniecības 
sistēmām, orientējoties uz pasaules 
oglekĜa dioksīda emisiju tirgu, nodrošinot 

lielāku samazināšanas iespēju dažādību, 
uzlabojot tirgus apjomu un likviditāti, 
pārredzamību, un tādējādi — efektīvāku 
resursu sadalījumu enerăētikas nozarei 
un rūpniecībai; 

61. norāda, ka dažādu enerăijas avotu 
cenām ir nozīmīga loma tirgus dalībnieku, 
tostarp rūpniecības un patērētāju, rīcības 
noteikšanā, un norāda, ka pašreizējās 
starptautiskās politikas sistēmas nespēja 
pilnībā uzĦemties ārējās izmaksas rada 
neilgtspējīga patēriĦa modeĜus; atzīst, ka 
tirgus instrumenti, piemēram, oglekĜa 
dioksīda emisiju tirgus, ir izrādījušies 
nelietderīgi, lai sasniegtu būtisku emisiju 
samazinājumu, jo ir pierādījies, ka tas nav 
efektīvs un tā darbība ir neproduktīva; 
aicina ES un tās partnerus tuvākajā laikā 
rast globālu, starptautisku un juridiski 
saistošu normatīvu pieeju, kas aizstātu 
pašreizējo uz tirgu orientēto pieeju; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 
60.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  60a. vērš uzmanību uz starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu atcelšanas un 
liberalizācijas ietekmi, kas novedusi pie 
lielāka enerăijas patēriĦa un preču 
plūsmām pasaules mērogā, tādējādi 
palielinot siltumnīcefekta gāzu 
koncentrāciju atmosfērā; uzskata — gan 
aizsargājot, gan veicinot enerăijas 
ražošanu un patēriĦu vietējā līmenī, 
tādējādi izmantojot īsākas piegādes ėēdes, 
ir iespējams sekmēt starptautiskās 
tirdzniecības papildināmību, nevis 
konkurenci starp produktiem, ražotājiem 
un valstīm. 

Or. en 


