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12.3.2019 B8-0184/6

Grozījums Nr. 6
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu par ilgtermiņa stratēģiju “Tīru 
planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas 
ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, 
modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku”, kurā uzsvērtas 
iespējas un problēmas, ko Eiropas 
iedzīvotājiem un Eiropas ekonomikai 
sniedz pāreja uz siltumnīcefekta gāzu neto 
nulles emisiju ekonomiku, un ir noteikts 
pamats plašām debatēm, iesaistot ES 
iestādes, valstu parlamentus, 
uzņēmējdarbības sektoru, nevalstiskās 
organizācijas, pilsētas un kopienas, kā arī 
iedzīvotājus;

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu par ilgtermiņa stratēģiju “Tīru 
planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas 
ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, 
modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku”, kurā uzsvērtas 
iespējas un problēmas, ko Eiropas 
iedzīvotājiem un Eiropas ekonomikai 
sniedz pāreja uz siltumnīcefekta gāzu neto 
nulles emisiju ekonomiku, un ir noteikts 
pamats plašām debatēm, iesaistot ES 
iestādes, valstu parlamentus, 
uzņēmējdarbības sektoru, nevalstiskās 
organizācijas, akadēmiskās aprindas un 
citas pētnieciskās organizācijas, 
arodbiedrības, reģionus, pilsētas un 
kopienas, kā arī iedzīvotājus; atbalsta 
mērķi līdz 2050. gadam panākt SEG neto 
nulles emisiju līmeni un aicina 
dalībvalstis rīkoties tāpat nākamajās 
Eiropas apspriedēs, kas notiks ES īpašajā 
samitā Sibiu 2019. gada maijā; aicina 
dalībvalstis apņemties veltīt vajadzīgās 
pūles, lai sasniegtu šo mērķi;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/7

Grozījums Nr. 7
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 1.a uzsver, ka Eiropas iedzīvotāji jau 
saskaras ar tiešu klimata pārmaiņu 
ietekmi; uzsver, ka saskaņā ar Eiropas 
Vides aģentūras sniegto informāciju laikā 
no 2010. līdz 2016. gadam vidējie gada 
zaudējumi, ko rada ar laikapstākļiem un 
klimatu saistīti ekstremāli notikumi 
Savienībā, bija aptuveni 12,8 miljardi 
EUR un ka turpmāku pasākumu 
neveikšanas gadījumā ar klimatu saistītie 
zaudējumi ES līdz 2080. gadam varētu 
sasniegt vismaz 190 miljardus EUR gadā, 
kas ir līdzvērtīgi 1,8 % labklājības 
zudumam attiecībā uz pašreizējo IKP; 
uzsver, ka saskaņā ar pesimistisko emisiju 
samazināšanas scenāriju ikgadējās 
izmaksas, ko rada plūdi ES, līdz 2100. 
gadam varētu sasniegt 1 triljonu EUR un 
ka ar laikapstākļiem saistītas katastrofas 
līdz 2100. gadam varētu skart aptuveni 
divas trešdaļas Eiropas iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar 5 % iedzīvotāju pašlaik; 
turklāt uzsver, ka saskaņā ar Eiropas 
Vides aģentūras datiem līdz 2030. gadam 
50 % apdzīvoto vietu ES smagi cietīs no 
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ūdens trūkuma;
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12.3.2019 B8-0184/8

Grozījums Nr. 8
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 1.b uzsver, ka saskaņā ar IPCC 1,5 °C 
īpašo ziņojumu, kas paredz ierobežot 
globālo sasilšanu 1,5 °C robežās, tās 
nepārsniedzot vai pārsniedzot tikai 
nedaudz, vēlākais līdz 2067. gadam ir 
jāpanāk SEG neto nulles līmenis visā 
pasaulē un līdz 2030. gadam globālās 
ikgadējās SEG emisijas ir jāsamazina līdz 
vismaz 27,4 Gt CO2eq gadā; uzsver, ka, 
ņemot vērā šos konstatējumus, kā 
pasaules līderim un lai nodrošinātu drošu 
iespēju līdz 2100. gadam noturēt globālās 
temperatūras pieaugumu zem 1,5 °C, 
Savienībai ir jācenšas panāk SEG neto 
emisiju nulles līmeni cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā līdz 2050. 
gadam;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/9

Grozījums Nr. 9
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
1.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 1.c pauž bažas par ANO Vides 
programmas 2018. gada Emisiju 
neatbilstības ziņojumā konstatēto, ka 
pašreizējie beznosacījumu nacionāli 
noteiktie devumi (NND) būtiski pārsniedz 
Parīzes nolīgumā noteikto temperatūras 
pieauguma robežu, kas ir krietni zemāka 
par 2 °C, un līdz 2100. gadam sasniegs 
3,2 °C temperatūras pieaugumu; uzsver, 
ka visām UNFCCC Pusēm ir steidzami 
jāpalielina 2020. gada klimata mērķu 
vērienīgums;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/10

Grozījums Nr. 10
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver dažādo klimata pasākumu 
un dažādās politikas jomās ieviesto tiesību 
aktu nozīmi, taču brīdina, ka izkliedēta 
pieeja varētu izraisīt nekonsekvenci un 
nenovest pie tā, ka ES līdz 2050. gadam 
izveido siltumnīcefekta gāzu (SEG) neto 
nulles emisiju ekonomiku; uzskata, ka ir 
jāīsteno visaptveroša pieeja;

4. uzsver dažādo klimata pasākumu 
un dažādās politikas jomās ieviesto tiesību 
aktu nozīmi, taču brīdina, ka izkliedēta 
pieeja varētu izraisīt nekonsekvenci un 
nenovest pie tā, ka ES līdz 2050. gadam 
izveido siltumnīcefekta gāzu (SEG) neto 
nulles emisiju ekonomiku; uzskata, ka būs 
nepieciešama visaptveroša pieeja ES 
klimata tiesību aktu veidā, un aicina 
Komisiju nekavējoties izskatīt šo 
jautājumu;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/11

Grozījums Nr. 11
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
Virsraksts pēc 5. punkta (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 Risinājumi Eiropas gadsimta vidus nulles 
emisiju stratēģijai

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/12

Grozījums Nr. 12
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 5.a norāda, ka ES neto nulles līmeņa 
stratēģijā ir izklāstīti astoņi Savienības 
ekonomiskās, tehnoloģiskās un sociālās 
transformācijas risinājumi, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Parīzes 
nolīguma temperatūras ilgtermiņa 
samazinājuma mērķi; pauž nožēlu par to, 
ka stratēģijā nav aplūkots neviens SEG 
neto nulles emisiju risinājums līdz 2050. 
gadam; norāda, ka tikai divi no šiem 
risinājumiem ļautu Savienībai sasniegt 
SEG nulles emisijas vēlākais līdz 2050. 
gadam; uzsver, ka tādēļ ir nepieciešama 
ātra un koordinēta rīcība un ievērojami 
centieni vietējā, reģionālā, valsts un ES 
līmenī, iesaistot arī visus aktorus, kas nav 
no publiskā sektora; atzīst, ka reģionāli 
un vietēji noteikti devumi varētu būt 
svarīgi instrumenti emisiju samazinājuma 
neatbilstības novēršanā; atgādina par 
dalībvalstu pienākumu pieņemt valsts 
ilgtermiņa stratēģijas, kā noteikts 
Pārvaldības regulā1a; tādēļ aicina 
dalībvalstis nospraust skaidrus īstermiņa 
un ilgtermiņa mērķus un izstrādāt 
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politikas virzienus, kas atbilst Parīzes 
nolīguma mērķiem, un sniegt investīciju 
atbalstu nulles emisiju risinājumiem;
_______________________________
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. 
gada 11. decembra Regula (ES) 
2018/1999 par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 
98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 
2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, 
Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 
2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV 
L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/13

Grozījums Nr. 13
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 5.b norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
aplēsēm ir sagaidāms, ka ES IKP pieaugs 
vairāk, ja tiks īstenoti nulles emisiju 
scenāriji, nevis scenāriji ar mazākiem 
emisiju samazinājumiem, un abos 
gadījumos to ietekme ES teritorijā būs 
nevienmērīga dalībvalstīs pastāvošo 
atšķirību dēļ, cita starpā arī attiecībā uz 
IKP uz vienu iedzīvotāju un 
energoresursu struktūras oglekļa dioksīda 
emisiju intensitāti; uzskata, ka 
nerīkošanās būtu pārliecinoši 
visdārgākais scenārijs un tā rezultātā 
Eiropā ne tikai ievērojami samazinātos 
IKP, bet arī vairāk palielinātos 
ekonomiskā nevienlīdzība starp 
dalībvalstīm un reģioniem, kā arī pašās 
dalībvalstīs un reģionos, jo sagaidāms, ka 
no nerīkošanās sekām dažas valstis un 
reģioni cietīs vairāk nekā citi;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/14

Grozījums Nr. 14
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
5.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 5.c ar bažām norāda, ka ES atkarība 
no enerģijas importa pašlaik ir aptuveni 
55 %; uzsver, ka neto nulles emisiju 
scenārija gadījumā līdz 2050. gadam tā 
samazinātos līdz 20 %, kas pozitīvi 
ietekmētu ES tirdzniecības bilanci un 
ģeopolitisko stāvokli; norāda, ka fosilā 
kurināmā importa izmaksu kumulatīvais 
ietaupījums laikposmā no 2031. līdz 2050. 
gadam būtu aptuveni 2 līdz 3 triljoni 
EUR, ko varētu izmantot ikgtspējīgām un 
taisnīgām investīcijām;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/15

Grozījums Nr. 15
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Lynn Boylan
GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku

Rezolūcijas priekšlikums
5.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 5.d uzsver, ka nulles emisiju scenārijā 
paredzētā gaisa piesārņojuma 
samazināšana varētu samazināt smalko 
daļiņu izraisīto priekšlaicīgas nāves 
gadījumu skaitu par vairāk nekā 40%; 
norāda, ka saskaņā ar šādu scenāriju 
veselībai nodarīto kaitējumu varētu 
samazināt par aptuveni 200 miljardiem 
EUR gadā;

Or. en


