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Grozījums Nr. 206
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc 69. punkta

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma / 
rūpnieciskās emisijas

Rūpnieciskās emisijas

Or. en

Grozījums Nr. 207
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
70. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

70. aicina Komisiju pirms tālāko 
samazināšanas mērķu formulēšanas, 
pirmkārt, pārbaudīt citu nozaru 
iesaistīšanu Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmā (ETS), respektīvi, emisiju 
samazināšanas sloga sadales izmaiņas 
starp nozarēm ETS un ārpus ETS un, 
otrkārt, identificēt faktisko samazināšanas 
potenciālu, ņemot vērā oglekļa saturu 
izmantotajos izejmateriālos, kā arī 
pārbaudīt starptautiski konkurējošo 
uzņēmumu īpašo situāciju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 208
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
70. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

70. aicina Komisiju pirms tālāko 
samazināšanas mērķu formulēšanas, 
pirmkārt, pārbaudīt citu nozaru 
iesaistīšanu Emisiju kvotu tirdzniecības
sistēmā (ETS), respektīvi, emisiju 
samazināšanas sloga sadales izmaiņas 
starp nozarēm ETS un ārpus ETS un, 
otrkārt, identificēt faktisko samazināšanas 
potenciālu, ņemot vērā oglekļa saturu 
izmantotajos izejmateriālos, kā arī 
pārbaudīt starptautiski konkurējošo 
uzņēmumu īpašo situāciju;

70. aicina Komisiju par savu mērķi noteikt 
tādu Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu
(ETS), kas būtu gan vienkāršāka, gan 
vispārīgāka — visu veidu fosilo kurināmo 
izmantošanai jāpiemēro ETS disciplīna; 
uzskata, ka tas ļautu Eiropas Savienībai 
izmantot īstās tirgus mehānisma 
priekšrocības, atrodot lētāko un ātrāko 
veidu, kā samazināt emisijas; uzskata, ka 
tas turklāt vienkāršotu ETS, atsakoties no 
nozaru sliekšņiem, jo, tāpat kā mazie un 
individuālie patērētāji ar enerģijas 
piegādātāja starpniecību, arī lielie 
uzņēmumi varētu tiešā veidā iegādāties 
emisiju kvotas;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
70.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

70.a aicina uzņēmuma ziņojuma 
rakstīšanas standartos iekļaut darba vietu 
auditus par klimata pārmaiņām, lai 
uzlabotu pārredzamību attiecībā uz vides 
aizsardzības („greening”) politikas un 
emisiju samazināšanas uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
70.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

70.a pieprasa visām komerciālām un 
nekomerciālām vienībām reizi gadā 
publiski paziņot par savu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju apjomu, pasākumiem, kas 
veikti, lai samazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, darbinieku 
pārkvalifikācijas pasākumiem (ja 
paredzēta slēgšana pierādītas oglekļa 
dioksīda noplūdes dēļ) un ienākumiem, 
kas gūti no darījumiem emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmā; aicina Komisiju 
uzraudzīt šos pasākumus un paziņot 
Parlamentam par progresu, kas 
rūpniecības nozarēs panākts nolūkā 
samazināt emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Lena Ek, Avril Doyle, Riitta Myller, Dorette Corbey, Matthias Groote, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
71. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71. aicina atkāpties no sertifikātu 
simtprocentīgas izsoles principa; uzskata, 
ka mērķim atbilstošāka būtu tirgojamo 
kvotu piešķiršana par brīvu, pamatojoties 
uz labākajām pieejamajām tehnoloģijām 
noteikto robežvērtību („benchmark”), jo 
tikai šādi ir nodrošināts, ka uzņēmumā 
pietiekamā apmērā saglabājas kapitāla 
ilgtermiņa ieguldījumi, lai īstenotu 
nepieciešamās investīcijas 
energoefektivitātes palielināšanas 
nolūkos;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 212
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
71. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71. aicina atkāpties no sertifikātu 
simtprocentīgas izsoles principa; uzskata, 
ka mērķim atbilstošāka būtu tirgojamo 
kvotu piešķiršana par brīvu, pamatojoties 
uz labākajām pieejamajām tehnoloģijām 
noteikto robežvērtību („benchmark”), jo 
tikai šādi ir nodrošināts, ka uzņēmumā 
pietiekamā apmērā saglabājas kapitāla 
ilgtermiņa ieguldījumi, lai īstenotu 
nepieciešamās investīcijas 
energoefektivitātes palielināšanas 
nolūkos;

71. vienojas par izsoli kā galveno principu 
kvotu piešķiršanā; uzskata, ka par brīvu
piešķiramās kvotas ir jāierobežo līdz 
tādam apjomam, ko patlaban uzskata par 
ilgtspējīgu (1t CO2  ekvivalenta uz personu
gadā), lai uzsvērtu, ka visām personām ir 
vienādas tiesības uz dabas resursu 
pieejamību; uzskata, ka tiem, kas 
neizmanto fosilo kurināmo, jāspēj iztirgot 
neizmantotās kvotas un tiešā veidā no 
kompensāciju mehānisma iegūt resursus, 
kas ir būtiski, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
71. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71. aicina atkāpties no sertifikātu 
simtprocentīgas izsoles principa; uzskata, 
ka mērķim atbilstošāka būtu tirgojamo
kvotu piešķiršana par brīvu, pamatojoties 
uz labākajām pieejamajām tehnoloģijām 
noteikto robežvērtību („benchmark”), jo 
tikai šādi ir nodrošināts, ka uzņēmumā 
pietiekamā apmērā saglabājas kapitāla 
ilgtermiņa ieguldījumi, lai īstenotu 
nepieciešamās investīcijas 
energoefektivitātes palielināšanas 
nolūkos;

71. aicina energoietilpīgās nozarēs ieviest
kvotu piešķiršanu par brīvu, pamatojoties 
uz labākajām pieejamajām tehnoloģijām 
(„benchmark”), kas būtu alternatīva kvotu 
simtprocentīgai izsolei, jo tādējādi būtu 
iespējams īstenot mērķus daudz lētāk un 
novērst oglekļa dioksīda noplūdi;

Or. de
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Grozījums Nr. 214
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
71. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71. aicina atkāpties no sertifikātu
simtprocentīgas izsoles principa; uzskata, 
ka mērķim atbilstošāka būtu tirgojamo 
kvotu piešķiršana par brīvu, pamatojoties 
uz labākajām pieejamajām tehnoloģijām 
noteikto robežvērtību („benchmark”), jo 
tikai šādi ir nodrošināts, ka uzņēmumā 
pietiekamā apmērā saglabājas kapitāla 
ilgtermiņa ieguldījumi, lai īstenotu 
nepieciešamās investīcijas 
energoefektivitātes palielināšanas 
nolūkos;

71. atbalsta kvotu simtprocentīgas izsoles 
principa izmantošanu ES Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmā saskaņā ar 
Komisijas priekšlikumu un Eiropas 
Parlamenta atbildīgo komiteju 
balsojumiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 215
Dan Jørgensen

Rezolūcijas priekšlikums
71. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71. aicina atkāpties no sertifikātu
simtprocentīgas izsoles principa; uzskata, 
ka mērķim atbilstošāka būtu tirgojamo 
kvotu piešķiršana par brīvu, pamatojoties 
uz labākajām pieejamajām tehnoloģijām 
noteikto robežvērtību („benchmark”), jo 
tikai šādi ir nodrošināts, ka uzņēmumā 
pietiekamā apmērā saglabājas kapitāla 
ilgtermiņa ieguldījumi, lai īstenotu 
nepieciešamās investīcijas 
energoefektivitātes palielināšanas 
nolūkos;

71. kvotu simtprocentīgas izsoles principu 
atzīst par vispārēju principu;
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Or. en

Grozījums Nr. 216
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
71. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71. aicina atkāpties no sertifikātu
simtprocentīgas izsoles principa; uzskata, 
ka mērķim atbilstošāka būtu tirgojamo
kvotu piešķiršana par brīvu, pamatojoties 
uz labākajām pieejamajām tehnoloģijām
noteikto robežvērtību („benchmark”), jo 
tikai šādi ir nodrošināts, ka uzņēmumā 
pietiekamā apmērā saglabājas kapitāla 
ilgtermiņa ieguldījumi, lai īstenotu 
nepieciešamās investīcijas 
energoefektivitātes palielināšanas nolūkos;

71. aicina atkāpties no kvotu
simtprocentīgas izsoles principa; uzskata, 
ka mērķim atbilstošāka būtu kvotu 
piešķiršana par brīvu līdz simboliskām 
robežvērtībām („benchmarks”) par 
noteiktu degvielu, kuras noteiktas, 
pamatojoties uz labākajām pieejamajām 
tehnoloģijām, jo tikai šādi ir nodrošināts, 
ka uzņēmumā pietiekamā apmērā 
saglabājas kapitāla ilgtermiņa ieguldījumi, 
lai īstenotu nepieciešamās investīcijas 
energoefektivitātes palielināšanas nolūkos;

Or. de

Grozījums Nr. 217
Riitta Myller, Dorette Corbey, Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
72. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72. ierosina CDM/JI projektu 
ierobežošanas nolūkos ieviest valstīm 
atbilstošu kvotu vietā vispārēju 
robežvērtību; aicina Pamatkonvencijas 
par klimata pārmaiņām sekretariātu 
sarunu par nolīgumu rīcībai pēc 
2012. gada ietvaros iesniegt priekšlikumus 
par stingrākiem kritērijiem CDM/JI 
projektu apstiprināšanai; 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 218
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
72. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72. ierosina CDM/JI projektu 
ierobežošanas nolūkos ieviest valstīm 
atbilstošu kvotu vietā vispārēju 
robežvērtību; aicina Pamatkonvencijas par 
klimata pārmaiņām sekretariātu sarunu 
par nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada 
ietvaros iesniegt priekšlikumus par 
stingrākiem kritērijiem CDM/JI projektu
apstiprināšanai; 

72. aicina Pamatkonvencijas par klimata 
pārmaiņām sekretariātu vienkāršot CDM/JI 
projektu dārgās pārbaužu procedūras un, 
jo īpaši, atļaut maza mēroga projektos 
izmantot paziņošanas procedūru;

Or. de

Grozījums Nr. 219
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
72. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72. ierosina CDM/JI projektu 
ierobežošanas nolūkos ieviest valstīm 
atbilstošu kvotu vietā vispārēju 
robežvērtību; aicina Pamatkonvencijas par 
klimata pārmaiņām sekretariātu sarunu par 
nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada ietvaros 
iesniegt priekšlikumus par stingrākiem 
kritērijiem CDM/JI projektu 
apstiprināšanai; 

72. ierosina vietēja mēroga pasākumu 
aizvietojošu CDM/JI projektu 
ierobežošanas nolūkos tā vietā, lai ļautu 
saistībā ar CDM atlīdzināt vietējos 
samazināšanas pasākumus, dalībvalstīm 
ieviest valstīm atbilstošas kvotas, lai 
veicinātu emisiju samazināšanu 
jaunattīstības valstīs; aicina 
Pamatkonvencijas par klimata pārmaiņām 
sekretariātu ierosināt stingrākus kritērijus 
CDM/JI projektu apstiprināšanai saistībā 
ar sarunām par nolīgumu laikposmam pēc 
2012. gada; 

Or. en
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Grozījums Nr. 220
Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
72. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72. ierosina CDM/JI projektu 
ierobežošanas nolūkos ieviest valstīm 
atbilstošu kvotu vietā vispārēju 
robežvērtību; aicina Pamatkonvencijas par 
klimata pārmaiņām sekretariātu sarunu par 
nolīgumu rīcībai pēc 2012. gada ietvaros 
iesniegt priekšlikumus par stingrākiem 
kritērijiem CDM/JI projektu 
apstiprināšanai; 

72. ierosina CDM/JI projektu 
ierobežošanas nolūkos ieviest valstīm 
atbilstošas kvotas, nevis vispārēju 
robežvērtību; aicina Pamatkonvencijas par 
klimata pārmaiņām sekretariātu ierosināt 
stingrākus kritērijus ļoti kvalitatīvu 
CDM/JI projektu apstiprināšanai saistībā 
ar sarunām par nolīgumu laikposmam pēc 
2012. gada; 

Or. en

Grozījums Nr. 221
Elisa Ferreira, Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
73. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

73. ierosina Komisijai debatēs par 
rūpniecisko ierīču elektrisko piedziņu un 
elektromotoru energoefektivitātes 
palielināšanu sekot papildinātai 
koncepcijai, kurā tehnoloģiskais 
potenciāls, piemēram, regulējams 
piedziņas ātrums, arī tiek ņemts vērā kā 
ekodizaina kritērijs;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 222
Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
73.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

73.a uzsver, ka turpmāk elektroenerģijas 
ražošanas nozarē jāīsteno ievērojami 
iekšējie emisiju samazināšanas pasākumi, 
lai arī tādējādi visas izsoles izmaksas, 
iespējams, būtu jāsedz klientiem; turklāt 
jebkura šādu izmaksu nodošana būtu 
jāizvērtē un jāizanalizē, jo īpaši saistībā ar 
inflācijas palielināšanu Eiropas 
Savienībā, sociālo un ekonomisko ietekmi 
uz mājsaimniecībām ar zemiem un 
vidējiem ienākumiem, kā arī netiešu 
ietekmi uz vispārējām izmaksām, kas 
jāsedz enerģijas lietotājiem ekonomikas 
nozarēs; uzskata, ka konkurences 
iestādēm jābūt īpaši piesardzīgām, ja tās, 
regulējot pārkāpumus saistībā ar ietekmi 
tirgū, pārmērīgi un/vai nelīdzsvaroti 
palielina enerģijas cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
73.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

73.a vērš uzmanību uz zinātniskajiem 
pierādījumiem, kas apliecina, ka 
reģionālās klimata pārmaiņas skar visus 
kontinentus un lielāko daļu okeānu, un 
tas daļēji ir noticis tādēļ, ka agrāk 
industriālajās valstīs ir notikusi oglekļa, 
slāpekļa, sēra un aerosola emisiju izplūde, 
turklāt to ietekmējuši arī citi antropogēni 
faktori, piemēram, mežu izciršana, kas 
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negatīvi ietekmē daudzas dabas sistēmas;

Or. pl

Grozījums Nr. 224
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
73.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

73.b aicina zinātnes aprindas izstrādāt 
tādu saskaņotu teoriju, kurā papildus 
siltumnīcefekta CO2  gāzes emisijām cita 
starpā tiek ņemta vērā arī saules 
aktivitātes ietekme uz klimata pārmaiņām 
un tādu aerosolu emisijas atmosfērā, ko 
rada gan dabīgie avoti (vulkāni), gan 
cilvēka radītie avoti (rūpniecība,
mehāniskie transportlīdzekļi un aviācija);

Or. pl

Grozījums Nr. 225
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc 73. punkta

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CO2 uztveršana un sekvestrācija (CCS) svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 226
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi, Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
74. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

74. uzskata, ka tieši ES pieejas 
tehnoloģiskās neitralitātes dēļ ir 
nepieciešams atklāti pārrunāt CCS 
jautājumu;

122.a uzskata, ka jo īpaši ES pieejas 
tehnoloģiskās neitralitātes dēļ ir 
nepieciešams pārrunāt CCS videi 
nekaitīgas izmantošanas jautājumu, 
neskarot rezultātu; atbalsta starptautiskas 
sadarbības veicināšanu, lai sekmētu 
tehnoloģiju tālāknodošanu, jo īpaši 
attiecībā uz tām jaunizveidotajām valstīm, 
kas joprojām izmanto vietējās ogles par 
kurināmo;
(Rezolūcijas priekšlikuma 76. punkts, kurā 
veikti labojumi, pārcelts uz šo vietu).

Or. en

Grozījums Nr. 227
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
74. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

74. uzskata, ka tieši ES pieejas 
tehnoloģiskās neitralitātes dēļ ir 
nepieciešams atklāti pārrunāt CCS 
jautājumu;

74. uzskata, ka jo īpaši ES pieejas 
tehnoloģiskās neitralitātes dēļ ir 
nepieciešams pārrunāt CCS jautājumu, 
neskarot rezultātu, tomēr šī pieeja 
jāizmanto tikai attiecībā uz iekārtām, 
kurās ogles pārveido par gāzi, jo to 
izmantošana var nodrošināt lielāku 
efektivitāti un labāku vides kontroli 
attiecībā uz sadedzināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
74. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

74. uzskata, ka tieši ES pieejas 
tehnoloģiskās neitralitātes dēļ ir 
nepieciešams atklāti pārrunāt CCS 
jautājumu;

74. uzskata, ka jo īpaši ES pieejas 
tehnoloģiskās neitralitātes dēļ ir 
nepieciešams plaši, piedaloties arī valsts 
un privātā sektora ieinteresētajām pusēm, 
pārrunāt CCS jautājumu, neskarot 
rezultātu;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
75. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

75. uzskata, ka ilgtermiņa pētniecībai un 
attīstībai ir nepieciešams ievērojams 
finansiāls atbalsts, lai attīstītu nākamās 
paaudzes tehnoloģijas un būtu iespējama 
nepieciešamā prasību paaugstināšana;

122.b uzskata, ka ilgtermiņa pētniecībai un 
attīstībai ir nepieciešams ievērojams 
finansiāls atbalsts, lai attīstītu nākamās 
paaudzes tehnoloģijas un būtu iespējams 
panākt vajadzīgo apjoma palielinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
75. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

75. uzskata, ka ilgtermiņa pētniecībai un 
attīstībai ir nepieciešams ievērojams 
finansiāls atbalsts, lai attīstītu nākamās 
paaudzes tehnoloģijas un būtu iespējama 
nepieciešamā prasību paaugstināšana;

75. uzskata, ka izmēģinājumu projektu 
jaunajiem dalībniekiem ir nepieciešams 
laika ziņā ierobežots finansējums, lai 
attīstītu nākamās paaudzes tehnoloģijas un 
būtu iespējams panākt vajadzīgo apjoma 
palielinājumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 231
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
75. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

75. uzskata, ka ilgtermiņa pētniecībai un 
attīstībai ir nepieciešams ievērojams 
finansiāls atbalsts, lai attīstītu nākamās 
paaudzes tehnoloģijas un būtu iespējama 
nepieciešamā prasību paaugstināšana;

75. uzskata, ka ilgtermiņa pētniecībai un 
attīstībai ir nepieciešams ievērojams 
finansiāls atbalsts no ES budžeta, lai 
attīstītu nākamās paaudzes tehnoloģijas un 
būtu iespējams panākt vajadzīgo apjoma 
palielinājumu;

Or. pl

Grozījums Nr. 232
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
77. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

77. mudina UNFCCC locekļus Marakešas 
nolīgumu, kas saistīti ar Kioto protokolu, 
CDM projektu ietvaros atzīt CCS par 
tehnoloģiju tālāknodošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 233
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
77. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

77. mudina UNFCCC locekļus Marakešas
nolīgumu, kas saistīti ar Kioto protokolu, 
CDM projektu ietvaros atzīt CCS par 

122.c mudina UNFCCC locekļus atzīt CCS 
par tehnoloģiju tālāknodošanas iespēju 
atbilstīgi CDM, ko paredz par Kioto 
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tehnoloģiju tālāknodošanu; protokolu noslēgtais Marrākešas nolīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
78. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

78. aicina ES un tās dalībvalstis nopietni 
izvērtēt iedzīvotāju skepsi vai bažas, kas 
paustas saistībā ar CO2 uztveršanu un 
sekvestrāciju, respektīvi, nenoliegt 
pastāvošās loģistikas problēmas;

122.d aicina ES un tās dalībvalstis nopietni 
izvērtēt iedzīvotāju skepsi vai bažas, kas 
varētu parādīties saistībā ar CO2
uztveršanu un uzglabāšanu, un nenoliegt 
pastāvošās loģistikas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
78. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

78. aicina ES un tās dalībvalstis nopietni 
izvērtēt iedzīvotāju skepsi vai bažas, kas 
paustas saistībā ar CO2 uztveršanu un 
sekvestrāciju, respektīvi, nenoliegt 
pastāvošās loģistikas problēmas;

78. aicina ES un tās dalībvalstis reaģēt uz 
iedzīvotāju skepsi vai bažām, kas varētu 
parādīties saistībā ar CO2 uztveršanu un 
uzglabāšanu, un veikt pētniecības un 
sabiedrības informēšanas pasākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 236
Riitta Myller, Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
79. punkts



AM\746192LV.doc 17/83 PE414.131v01-00

                            Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

79. aicina Komisiju atklāti pārbaudīt
lauksaimniecības nepārprotamo iekļaušanu 
turpmākajā Eiropas integrētajā klimata 
aizsardzības politikā un saistošu
siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanas 
mērķu izstrādāšanu šajā nozarē, izmantojot 
visu jau pieejamo potenciālu;

79. aicina Komisiju apsvērt, neskarot 
rezultātu, lauksaimniecības tiešo
iekļaušanu turpmākajā Eiropas integrētajā 
klimata aizsardzības politikā un tādu
samazināšanas mērķu izstrādi, kuri attiecas 
uz siltumnīcefekta gāzu emisijām šajā 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Dan Jørgensen, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
79. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

79. aicina Komisiju atklāti pārbaudīt
lauksaimniecības nepārprotamo iekļaušanu 
turpmākajā Eiropas integrētajā klimata 
aizsardzības politikā un saistošu 
siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanas 
mērķu izstrādāšanu šajā nozarē, izmantojot 
visu jau pieejamo potenciālu;

79. aicina Komisiju apsvērt, neskarot 
rezultātu, lauksaimniecības tiešo
iekļaušanu turpmākajā Eiropas integrētajā 
klimata aizsardzības politikā un saistošu 
samazināšanas mērķu izstrādi, kuri attiecas 
uz siltumnīcefekta gāzu (arī metāna un
slāpekļa oksīda) emisijām šajā nozarē, 
izmantojot visu patlaban pieejamo 
potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
79. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

79. aicina Komisiju atklāti pārbaudīt 
lauksaimniecības nepārprotamo iekļaušanu 
turpmākajā Eiropas integrētajā klimata 

79. aicina Komisiju apsvērt, neskarot 
rezultātu, lauksaimniecības tiešo
iekļaušanu turpmākajā Eiropas integrētajā 
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aizsardzības politikā un saistošu 
siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanas
mērķu izstrādāšanu šajā nozarē, izmantojot 
visu jau pieejamo potenciālu;

klimata aizsardzības politikā un saistošu 
samazināšanas mērķu izstrādi, kuri attiecas 
uz siltumnīcefekta gāzu emisijām šajā 
nozarē, izmantojot visu patlaban pieejamo 
potenciālu un ņemot vērā uzkrāto CO2 un 
atbrīvoto skābekli, kas rodas audzētajā 
labībā fotosintēzes rezultātā;

Or. de

Grozījums Nr. 239
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
79.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

79.a aicina Komisiju paredzēt atbalstu 
lauksaimniecības nozarē, kas jāpiešķir, ja 
saimnieciskajā darbībā zaudējumus 
radījuši ārkārtēji laika apstākļi, un 
atbalstu, kas jāpiešķir tiem reģioniem, 
kuros tiek prognozēts liels risks zaudēt 
lauksaimniecības ienākumus klimata 
pārmaiņu dēļ (piemēram, reģioniem, 
kurus apdraud pārtuksnešošanās ūdens 
trūkuma dēļ u.tml.);

Or. en

Grozījums Nr. 240
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
80.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

80.a aicina Komisiju pārskatīt zinātnisko 
pamatojumu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
bilanču izstrādei, lai ņemtu vērā CO2 
uzkrāšanos lauksaimniecības 
izejmateriālos;
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Or. de

Grozījums Nr. 241
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
81.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

81.a atbalsta lauksaimniecības un 
dzīvnieku barības nozares pārstāvju 
brīvprātīgu apņemšanos veikt vides 
pasākumus, lai optimizētu kultūru 
audzēšanu un lopkopību;

Or. de

Grozījums Nr. 242
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
82. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

82. mudina veikt ekonomiskas analīzes par 
noteiktu reģionālu attīstības prakšu 
saimnieciskumu, mainoties klimatiskajiem 
apstākļiem, lai noteiktu adaptācijas iespējas
un atvieglotu zemes apsaimniekošanas 
pāreju uz adaptētiem kultūraugiem;

82. aicina veikt ekonomiskās darbības 
analīzi par noteiktu reģionālo audzēšanas 
paņēmienu ienesīgumu dažādos 
klimatiskajos apstākļos, lai noteiktu 
adaptācijas iespējas un atvieglotu 
pārorientēšanos uz citiem kultūraugiem, 
ciktāl to atļauj ģeogrāfiskie apstākļi;

Or. de

Grozījums Nr. 243
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún, Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
83. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

83. mudina lauksaimniecības klimata 
aizsardzības politikas īstenošanas nolūkos 
intensificēt biotehnoloģiju pētniecību un 
attīstību sēklu un augu audzēšanas,
„zaļās” gēnu tehnoloģijas un augu 
aizsardzības jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 244
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
83. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

83. mudina lauksaimniecības klimata 
aizsardzības politikas īstenošanas nolūkos 
intensificēt biotehnoloģiju pētniecību un 
attīstību sēklu un augu audzēšanas, 
„zaļās” gēnu tehnoloģijas un augu 
aizsardzības jomā;

83. aicina paplašināt pētniecību un 
attīstību saistībā ar jaunām tehnoloģijām, 
arī biotehnoloģijām, kas paredzētas sēklu 
un stādu audzēšanai, „zaļajām” gēnu 
tehnoloģijām un augu aizsardzību, lai 
tādējādi lauksaimniecības jomā īstenotu 
klimata aizsardzības politiku; aicina arī 
paredzēt pētniecības un attīstības 
finansējumu, lai izstrādātu jaunas un 
videi nekaitīgākas audzēšanas un 
saimniecību pārvaldības metodes un 
finansētu šo projektu īstenošanu 
eksperimentālā veidā, kam vajadzētu 
ietvert seminārus un izglītības 
programmas gan jaunajiem, gan jau 
esošajiem lauksaimniekiem, tādējādi 
sekmējot lauksaimniecības pielāgošanos 
klimata pārmaiņām;

Or. en
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Grozījums Nr. 245
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
83. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

83. mudina lauksaimniecības klimata 
aizsardzības politikas īstenošanas nolūkos 
intensificēt biotehnoloģiju pētniecību un 
attīstību sēklu un augu audzēšanas, 
„zaļās” gēnu tehnoloģijas un augu 
aizsardzības jomā;

83. aicina paplašināt pētniecību saistībā ar
biotehnoloģijām, kas paredzētas sēklu un 
stādu audzēšanai, „zaļajām” gēnu 
tehnoloģijām un augu aizsardzību, lai 
tādējādi lauksaimniecības jomā īstenotu 
klimata aizsardzības politiku;

Or. nl

Grozījums Nr. 246
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
84. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

84. uzskata, ka jaunu atziņu augsnes 
apsaimniekošanā sniegšana ir 
nepieciešama klimatam atbilstošai
lauksaimniecības praksei un jaunu
lauksaimnieku profesionālās izglītības 
iestādēm ir vairāk jāpievēršas jautājumiem 
par klimata pārmaiņu ietekmi vai klimata 
nozīmi lauksaimniecības ražošanā;

84. uzskata, ka ir jānodrošina jauna 
zinātība augsnes un ūdens
apsaimniekošanas jomā, ja
lauksaimniecības praksē patiešām jāņem 
vērā klimata pārmaiņas, turklāt jauno
lauksaimnieku profesionālajai apmācībai 
jāattiecas uz jautājumiem par klimata 
pārmaiņu ietekmi vai klimata nozīmi 
lauksaimniecības ražošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
84.a punkts (jauns)



PE414.131v01-00 22/83 AM\746192LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

84.a uzskata, ka ir jāveicina 
pārorientēšanās no intensīvās lopkopības 
uz ekstensīvām ilgtspējīgām sistēmām, jo 
šādās sistēmās graudaugi un soja ir 
mazāk jāizmanto kā dzīvnieku barība, un 
tādēļ tās patērē mazāk enerģijas un rada 
mazāk emisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
84.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

84.a atzīst, ka pieaugošā graudaugu un 
sojas izmantošana par lopbarību rada 
ievērojamu īpatsvaru no siltumnīcefekta 
gāzu emisijām; uzskata, ka ir jāveicina 
pārorientēšanās no rūpnieciskās 
lopkopības uz dabīgām audzēšanas 
sistēmām, jo šādās sistēmās graudaugi un 
soja ir mazāk jāizmanto kā dzīvnieku 
barība, turklāt tās sniedz ievērojamus 
ieguvumus vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Jens Holm, Roberto Musacchio

Rezolūcijas priekšlikums
84.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

84.a pauž bažas, ka aizvien lielāka zemes 
resursu daļa tiek izmantota lopkopībai;
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atgādina par ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas (FAO) 
2006. gada novembra ziņojumu 
„Lopkopības garā ēna”, kurā aprēķināts, 
ka gaļas rūpniecība un lopkopība rada 
18 % no pasaules siltumnīcefekta gāzu 
emisiju kopējā apjoma; uzsver, ka ir 
jāsamazina gaļas patēriņš;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Jens Holm, Roberto Musacchio

Rezolūcijas priekšlikums
85. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

85. aicina piena un gaļas ražotājus 
pārbaudīt un pēc nepieciešamības uzlabot 
barības devas, lai panāktu metāna 
veidošanās samazināšanos atgremotāju 
priekškuņģī, neierobežojot produktivitāti;

85. aicina piena un gaļas ražotājus 
pārbaudīt un vajadzības gadījumā uzlabot 
barības devas, lai samazinātu metāna 
veidošanos atgremotāju spureklī, 
samazinot arī gaļas patēriņu, kas saskaņā 
ar FAO aplēsēm līdz 2050. gadam varētu 
dubultoties; uzskata, ka iedzīvotāji ir 
vairāk jāinformē par to, ka, samazinoties 
gaļas un piena produktu ražošanas un 
patēriņa apjomam, kristos arī 
siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis, kā 
arī samazinātos risks saslimt ar 
noteiktiem vēža paveidiem, sirds slimībām 
un aptaukošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 251
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
85. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

85. aicina piena un gaļas ražotājus 
pārbaudīt un pēc nepieciešamības uzlabot 
barības devas, lai panāktu metāna 
veidošanās samazināšanos atgremotāju 
priekškuņģī, neierobežojot produktivitāti;

85. aicina samazināt metāna emisijas 
attiecībā pret piena un gaļas nozarē 
saražotās pārtikas apjomu, nodrošinot 
piemērotu audzēšanu un barošanu; ja ar 
šādiem pasākumiem patiesi var sasniegt 
ar klimatu saistītos mērķus, aicina tos 
īstenot brīvprātīgi un atbilstīgi 
proporcionalitātes principam;

Or. de

Grozījums Nr. 252
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
85. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

85. aicina piena un gaļas ražotājus 
pārbaudīt un pēc nepieciešamības uzlabot 
barības devas, lai panāktu metāna 
veidošanās samazināšanos atgremotāju 
priekškuņģī, neierobežojot produktivitāti;

85. aicina piena un gaļas ražotājus 
pārbaudīt un vajadzības gadījumā uzlabot 
barības devas, lai samazinātu metāna 
veidošanos atgremotāju spureklī, 
nesamazinot produktivitāti; tomēr uzskata, 
ka nedrīkst ieviest tādas diētas izmaiņas, 
kas var negatīvi ietekmēt kāda dzīvnieka 
veselību un labturību;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
85.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  85.a aicina par visiem ietekmes 
mazināšanas pasākumiem lopkopības 
nozarē veikt ietekmes novērtējumu 
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attiecībā uz dzīvnieku veselību un 
labturību un neieviest šādus pasākumus, 
ja tie negatīvi ietekmē attiecīgos 
dzīvniekus;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
86. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

86. apzinās biogāzes iekārtu enerģijas
ražošanas nolūkam, pārstrādājot 
kūtsmēslus, attīstības ekonomisko un arī 
ekoloģisko ieguldījumu lopkopības radīto 
metāna emisiju samazināšanā;

86. atzīst, ka biogāzes ražošanas sistēmas, 
kuras izmanto aizvien biežāk, lai iegūtu 
enerģiju, pārstrādājot kūtsmēslus, var būt 
ekonomiski iespējams un vides 
aizsardzības jomā būtisks ieguldījums
lopkopības radīto metāna emisiju 
samazināšanā;

Or. nl

Grozījums Nr. 255
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
87. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

87. uzskata, ka turpmākās Eiropas klimata 
politikas mērķim ir jābūt gan tropu lietus 
mežu un atlikušo boreālo mežu 
saglabāšana, gan arī Eiropas mežu kopšana 
un atjaunošana;

87. uzskata, ka par turpmākās Eiropas 
klimata politikas mērķi jānosaka gan tropu 
lietus mežu un atlikušo boreālo mežu 
saglabāšana, gan arī Eiropas mežu kopšana 
un atjaunošana; norāda, ka svarīga nozīme 
var būt mežu aizsargjoslu izveidei ap 
lielām pilsētu teritorijām un 
industriālajiem centriem;

Or. pl
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Grozījums Nr. 256
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
87.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

87.a uzskata, ka ir jāparedz tāda 
starptautiska fonda izveide, kas 
jaunattīstības valstīm piešķirtu līdzekļus 
neizmantotās zemes apmežošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
87.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

87.a uzskata, ka ir jāparedz tāda 
starptautiska fonda izveide, kas piešķirtu 
līdzekļus neizmantotās zemes
apmežošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
88. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

88. uzskata, ka faktiskai emisiju apjoma 
samazināšanai, izvairoties no mežu 
iznīcināšanas, ar UNFCCC palīdzību 
nepieciešams izveidot ilgtspējīgu
mežkopības kompensāciju shēmu, un

88. uzskata, ka ar UNFCCC palīdzību ir 
jāizveido ilgtspējīga mežkopības 
kompensāciju shēma, ja emisiju apjoma 
samazināšanas nolūkā ir jāizvairās no 
mežu iznīcināšanas, kā arī aicina ieviest
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aicina izveidot skaidrus, ekonomiskus
stimulus ilgtermiņa pirmatnējo mežu un 
lielu mežu platību saglabāšanai, izmantojot 
mežus ilgtspējīgi, turklāt praktiskā vērtībā 
daudz lielākā mērā ir jāvērtē pēc tā, kādi 
„ekoloģijas pakalpojumi” un sociālās 
funkcijas tiek īstenoti;

skaidrus ekonomiska rakstura stimulus 
mežu platību ilgtermiņa saglabāšanai, 
izmantojot mežus ilgtspējīgi, turklāt mežu 
vērtība daudz lielākā mērā ir jāvērtē pēc tā, 
kādi „ekoloģiskie pakalpojumi” un sociālās 
funkcijas ar tiem ir saistītas;

Or. en

Grozījums Nr. 259
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
89. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

89. uzskata, ka kompensāciju shēmai 
noteiktā apmērā ir jāietver CDM projekti; 
aicina globālā CO2 tirgus ietvaros sniegt
ekonomiskus stimulus mežu komerciālās 
vērtības saglabāšanai, jo īpaši valstīs, 
kurās vēl ir lielas, dabiskas mežu 
teritorijas; ierosina veikt pārbaudi, vai šajā 
sakarā ir lietderīgi koncentrēties tikai uz 
tropu lietus mežiem;

89. aicina saistībā ar pasaules CO2 tirgu
valstīs, kurās vēl ir lielas, dabiskas mežu 
teritorijas, nodrošināt ekonomiskus 
stimulus mežu saglabāšanai; ierosina veikt 
pārbaudi, vai šajā sakarībā ir lietderīgi 
koncentrēties tikai uz tropu lietus mežiem;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
89. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

89. uzskata, ka kompensāciju shēmai 
noteiktā apmērā ir jāietver CDM projekti; 
aicina globālā CO2 tirgus ietvaros sniegt
ekonomiskus stimulus mežu komerciālās 
vērtības saglabāšanai, jo īpaši valstīs, 
kurās vēl ir lielas, dabiskas mežu 

89. uzskata, ka kompensāciju shēmai 
noteiktā apmērā ir jāietver CDM projekti; 
aicina saistībā ar pasaules CO2 tirgu
valstīs, kurās vēl ir lielas, dabiskas mežu 
teritorijas, nodrošināt ekonomiskus 
stimulus mežu saglabāšanai, atzīstot katru 
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teritorijas; ierosina veikt pārbaudi, vai 
šajā sakarā ir lietderīgi koncentrēties tikai 
uz tropu lietus mežiem;

gadu rūpīgi aizsargātajā mežā uzkrātā 
oglekļa apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
89. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

89. uzskata, ka kompensāciju shēmai 
noteiktā apmērā ir jāietver CDM projekti; 
aicina globālā CO2 tirgus ietvaros sniegt 
ekonomiskus stimulus mežu komerciālās 
vērtības saglabāšanai, jo īpaši valstīs, 
kurās vēl ir lielas, dabiskas mežu 
teritorijas; ierosina veikt pārbaudi, vai šajā 
sakarā ir lietderīgi koncentrēties tikai uz 
tropu lietus mežiem;

89. uzskata, ka saistībā ar pasaules CO2
tirgu kompensāciju shēmai noteiktā 
apmērā ir jāietver tās valstis, kurās vēl ir 
lielas, dabiskas mežu teritorijas, lai ļautu 
šīm valstīm saglabāt šo mežu vērtību; 
ierosina veikt pārbaudi, vai šajā sakarībā ir 
lietderīgi koncentrēties tikai uz tropu lietus 
mežiem;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
90. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

90. aicina ES sadarbībā ar starptautisko 
sabiedrību izveidot satelītnovērošanas 
sistēmas un nepieciešamās infrastruktūras
ilgtermiņa tropu mežu saglabāšanai; 
ierosina izveidot atbilstoši Pasaules Bankas 
prasībām globālu fondu satelītnovērošanas
sistēmu attīstībai;

90. aicina ES sadarbībā ar starptautisko 
sabiedrību izveidot aeronovērošanas un
satelītnovērošanas sistēmas un vajadzīgo 
infrastruktūru tropu mežu ilgtermiņa 
saglabāšanai; ierosina Pasaules Bankas 
uzraudzībā izveidot pasaules mēroga
fondu novērošanas sistēmu attīstībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 263
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
92. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

92. šajā sakarā norāda, ka Eiropas mežos, 
izmantojot satelītnovērošanas sistēmas, ir 
nepieciešams savlaicīgi noteikt kaitējuma 
iespējas un sākt atbilstošus preventīvus 
pasākumus meža aizsardzībai;

92. šajā sakarībā norāda, ka Eiropas mežos 
ir jāievieš novērošanas sistēmas, lai būtu 
iespējams savlaicīgi noteikt kaitēkļu 
nodarītos bojājumus, un zinātniskā riska 
modelēšana saistībā ar tām mežu zemes 
teritorijām, kas pakļautas karstuma 
viļņiem, mežu ugunsgrēkiem un 
sausumam, tādējādi nodrošinot iespēju
sākt atbilstīgus preventīvus pasākumus 
meža aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
92.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

92.a uzskata, ka papildus vietējo meža 
koku populāciju saglabāšanai un 
pavairošanai Eiropas Savienībā ir 
jāatbalsta tādu ārvalstu koku sugu 
pārbaudes un pavairošana, kas labāk var 
pārciest klimata pārmaiņas; 

Or. de

Grozījums Nr. 265
Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
93. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

93. uzskata, ka dalībvalstu mežu 
uzskaitījums ir būtisks informācijas avots, 
lai varētu izanalizēt Eiropas mežu kopējo 
stāvokli un to nozīmi kā CO2 
samazinātājiem; aicina Komisiju paātrināt 
dalībvalstu iesniegto datu sagatavošanu un 
izvērtēšanu;

93. uzskata, ka dalībvalstu mežu 
uzskaitījums ir būtisks informācijas avots, 
lai varētu izanalizēt Eiropas mežu kopējo 
stāvokli un mežu kā CO2 piesaistītāju 
nozīmi; aicina Komisiju ne vien paātrināt 
dalībvalstu iesniegto datu sagatavošanu un 
izvērtēšanu, bet arī izmantot dalībvalstīs 
pieejamo paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
93.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

93.a konstatē, ka, pateicoties sava dzīves 
cikla laikā iegūtajām īpašībām, 
būvniecībā koks ir „zaļākā” izvēle, ja to 
salīdzina ar tēraudu un betonu, jo tas 
uzglabā oglekļa dioksīdu, salīdzinājumā 
ar alternatīvām tam vajadzīgs daudz 
mazāks enerģijas apjoms, turklāt tā 
blakusproduktus var izmantot kā 
atjaunojamās enerģijas avotus; konstatē 
arī to, ka, izmantojot koku kā būvniecības 
materiālu, būtu iespējams oglekļa 
dioksīda emisijas samazināt oglekļa ciklā 
uz visiem laikiem un aizvietot tādus 
energoietilpīgus materiālus kā betons;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
93.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  93.b uzsver, ka Eiropas Savienībā ir 
jāievieš mežu ilgtspējīga
apsaimniekošana, izvirzot plašus mērķus 
sociālajā, ekonomikas un vides jomā; 
konstatē, ka mežu ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas mērķis paredz 
ilgtermiņā palielināt mežu oglekļa 
krājumus; atzīmē arī to, ka jauni, augoši 
un efektīvi apsaimniekoti meži ir labi 
oglekļa piesaistītāji, un tādēļ uzskata, ka 
izcirsto mežu vietās ir jāieaudzē jauni 
stādi, lai aizvietotu izcirstos kokus; 
uzskata, ka vienlaikus ir jāaizsargā vecāki 
meži, jo tiem ir būtiska nozīme bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
94. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

94. iesaka paplašināt zinātnisko darbību un 
augsnes stāvokļa pārraudzību, lai 
savlaicīgi varētu novērst eroziju un
lietderīgo platību zudumu;

94. iesaka paplašināt zinātnisko darbību un 
augsnes stāvokļa kontroli, lai savlaicīgi 
varētu novērst eroziju, lietderīgo platību un 
bioloģiskās daudzveidības zudumu;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
94.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

94.a aicina Padomi apstiprināt tās kopējo 
nostāju par Augsnes aizsardzības 
pamatdirektīvu, lai ieviestu īstu Kopienas 
instrumentu, ar kura palīdzību būtu 
iespējams cīnīties pret mežu izciršanas, 
erozijas un pārtuksnešošanās sekām;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
95. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

95. aicina dalībvalstis ieviest augsnes 
aizsardzības politiku, izmantojot atbilstošas 
augsnes apstrādes metodes, kurā ņemta
vērā augsnes organisko vielu nozīme 
saistībā ar augsnes auglību, ūdens 
uzglabāšanas kapacitāti un spēju darboties 
kā oglekļa uzglabātājiem;

95. aicina dalībvalstis un Komisiju ieviest 
augsnes aizsardzības politiku, kurā 
izmantotu atbilstošas augsnes apstrādes 
metodes, ņemot vērā augsnes organisko 
vielu nozīme saistībā ar augsnes auglību, 
ūdens uzglabāšanas kapacitāti un spēju 
darboties kā oglekļa piesaistītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
95. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

95. aicina dalībvalstis ieviest augsnes 
aizsardzības politiku, izmantojot atbilstošas 
augsnes apstrādes metodes, kurā ņemta
vērā augsnes organisko vielu nozīme 
saistībā ar augsnes auglību, ūdens 
uzglabāšanas kapacitāti un spēju darboties 

95. aicina dalībvalstis ieviest augsnes 
aizsardzības politiku, kurā izmantotu
atbilstošas augsnes apstrādes metodes, 
ņemot vērā augsnes organisko vielu nozīme 
saistībā ar augsnes auglību, ūdens 
uzglabāšanas kapacitāti un spēju darboties 
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kā oglekļa uzglabātājiem; kā oglekļa piesaistītājiem; uzsver, ka 
bioloģiski aktīvās ogles ražošana un 
sajaukšana ar augsni ir daudzsološa 
metode, ar kuras palīdzību iespējams 
samazināt oglekļa dioksīdu atmosfērā, un 
iesaka sekmēt politiku, kas atbalstītu 
šādas prakses izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
96. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

96. šajā sakarā norāda uz ekoloģiskās 
sistēmas pieejas nozīmi augsnes erozijas, 
pārtuksnešošanās vai tuksnešu veidošanās, 
svešu sugu invāziju un ugunsgrēku 
novēršanā un mazināšanā;

96. šajā sakarībā norāda uz ekosistēmas
pieejas nozīmi augsnes erozijas, mūžīgā 
sasaluma izkušanas, pārtuksnešošanās, 
svešu sugu invāziju un ugunsgrēku seku
novēršanā un mazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
96.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

96.a aicina Komisiju apsvērt dubulto 
ieguvumu, ko dotu lignocelulozes 
biomasas pārveide par ogli — tas ļautu 
reģenerēt enerģiju un ogli iefiltrēt augsnē, 
kur tā uzlabotu auglību, nokrišņu laikā 
uzsūcot ūdeni, pēc tam lēnām to atbrīvojot 
un tādējādi nosakot augsnes mikrofloru; 
konstatē, ka dzīves cikls ir vismaz vairāki 
tūkstoši gadu un to var uzskatīt par 
dubultu uzkrāšanos, jo tas nozīmē, ka 
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ogleklis tiek ekstrahēts no atmosfēras;

Or. en

Grozījums Nr. 274
Dan Jørgensen, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
97. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

97. uzskata, ka stratēģiska plānošana un 
integrēta ūdens apsaimniekošana, kas 
balstās uz pašreizējo un turpmāko 
pieprasījumu pēc ūdens, ir atslēga 
veiksmīgai klimata pārmaiņu ietekmes uz 
pieejamiem ūdens resursiem pārvarēšanai;

97. uzskata, ka stratēģiska plānošana un 
integrēti ūdens resursi, kas pamatojas uz 
piegādes pasākumiem un ūdens 
izmantošanas veidu hierarhijas, ir atslēga, 
lai veiksmīgi pārvarētu klimata pārmaiņu 
ietekmi uz ūdens resursu pieejamību un 
daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
97. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

97. uzskata, ka stratēģiska plānošana un 
integrēta ūdens apsaimniekošana, kas 
balstās uz pašreizējo un turpmāko 
pieprasījumu pēc ūdens, ir atslēga 
veiksmīgai klimata pārmaiņu ietekmes uz 
pieejamiem ūdens resursiem pārvarēšanai;

97. uzskata, ka stratēģiska plānošana un 
integrēta ūdens apsaimniekošana, kas 
pamatojas uz pašreizējo un turpmāko 
pieprasījumu pēc ūdens, ir atslēga, lai 
veiksmīgi pārvarētu klimata pārmaiņu 
ietekmi uz pieejamiem ūdens resursiem; 
ņemot vērā pieaugošo lietus intensitāti, 
aicina ieviest vispārēju augsnes 
apsaimniekošanu ar mērķi attiecīgajās 
nokrišņu vietās ūdeni uzkrāt iespējami 
ilgāk, lai tādējādi cīnītos pret augsnes 
eroziju un atjaunotu ūdens nesējslāņus;

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
98. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

98. uzskata, ka integrētai ūdens 
apsaimniekošanai ir jāietver stratēģijas 
ūdens patēriņa racionalizēšanai un 
ierobežošanai, un tā jāsniedz atbildes gan 
uz jautājumiem par potenciālu lietus 
ūdens savākšanu un uzglabāšanu 
dabiskos un mākslīgos rezervuāros, gan 
arī uz jautājumiem par sausuma 
izraisītiem riskiem un ietekmi;

98. uzsver, ka integrētai ūdens 
apsaimniekošanai ir jāietver stratēģijas 
ūdens patēriņa racionalizēšanai un 
ierobežošanai; mudina Komisiju panākt 
ūdens cenu politikas ieviešanu Ūdens 
pamatdirektīvā; uzsver, ka ūdens 
patiesajām izmaksām vajadzētu nosegt ne 
vien finansiālās izmaksas, bet arī vides un 
resursu izmaksas; 

Or. en

Grozījums Nr. 277
Dan Jørgensen, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Riitta 
Myller

Rezolūcijas priekšlikums
98. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

98. uzskata, ka integrētai ūdens 
apsaimniekošanai ir jāietver stratēģijas 
ūdens patēriņa racionalizēšanai un 
ierobežošanai, un tā jāsniedz atbildes gan 
uz jautājumiem par potenciālu lietus ūdens 
savākšanu un uzglabāšanu dabiskos un 
mākslīgos rezervuāros, gan arī uz 
jautājumiem par sausuma izraisītiem
riskiem un ietekmi;

98. uzskata, ka integrētai ūdens resursu
apsaimniekošanai ir jāietver stratēģijas 
ūdens izmantošanas efektivitātes 
uzlabošanai, ūdens taupībai, ūdens 
patēriņa racionalizēšanai un ierobežošanai, 
kā arī labākai patērētāju informētībai par 
ūdens ilgtspējīgu izmantošanu, un tai
jāsniedz atbildes gan uz jautājumiem par 
potenciālu lietus ūdens savākšanu un 
uzglabāšanu dabiskos un mākslīgos 
rezervuāros, gan arī uz jautājumiem par 
plūdu un sausuma risku un ietekmi; 
uzskata, ka ir jāveicina pasākumi, lai 
izveidotu ūdens izmantošanas veidu 
efektīvu hierarhiju, un atgādina, ka ūdens
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resursu apsaimniekošanā priekšroka 
jādod pēc pieprasījuma principa 
izstrādātai pieejai;

Or. en

Grozījums Nr. 278
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
98. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

98. uzskata, ka integrētai ūdens 
apsaimniekošanai ir jāietver stratēģijas 
ūdens patēriņa racionalizēšanai un 
ierobežošanai, un tā jāsniedz atbildes gan 
uz jautājumiem par potenciālu lietus ūdens 
savākšanu un uzglabāšanu dabiskos un 
mākslīgos rezervuāros, gan arī uz 
jautājumiem par sausuma izraisītiem 
riskiem un ietekmi;

98. uzskata, ka integrētai ūdens 
apsaimniekošanai (arī līdz šim neregulētu 
lielo upju regulēšanai Eiropas Savienībā) 
ir jāietver stratēģijas ūdens patēriņa 
racionalizēšanai un ierobežošanai, un tai
jāsniedz atbildes gan uz jautājumiem par 
ilgtermiņa prasībām attiecībā uz
potenciālu lietus ūdens savākšanu un 
uzglabāšanu un aizsardzību pret plūdiem 
dabiskos un mākslīgos rezervuāros, ko 
rada daudzkārtēja upju aizsprostošana,
gan arī uz jautājumiem par sausuma risku
un ietekmi;

Or. pl

Grozījums Nr. 279
Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
99. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

99. aicina Komisiju ūdens 
apsaimniekošanas jomā uzņemties būtisko 
pārrobežu koordinatora lomu, jo īpaši 
veidojot tīklus un finansējot inovatīvu
tehnoloģiju pētījumus saistībā ar jūras 

99. aicina Komisiju ūdens 
apsaimniekošanas jomā uzņemties būtisko 
pārrobežu koordinatora lomu, jo īpaši 
veidojot tīklus un finansējot novatorisku
tehnoloģiju pētījumus saistībā ar ūdens 
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ūdens atsāļošanu, jaunām apūdeņošanas 
sistēmām un lauksaimniecības un pilsētu 
ūdens patēriņu, kā arī saistībā ar 
pilotprojektu veicināšanu sausuma vai 
plūdu radīto kaitējumu mazināšanai;

efektivitātes palielināšanu, jūras ūdens 
atsāļošanu, jaunām apūdeņošanas sistēmām 
un lauksaimniecības un pilsētu ūdens 
patēriņu, kā arī saistībā ar pilotprojektu 
veicināšanu sausuma vai plūdu radīto 
zaudējumu mazināšanai; aicina drīzumā 
izveidot Eiropas sausuma, 
pārtuksnešošanās, plūdu un citu klimata 
pārmaiņu seku novērošanas centru, lai 
apkopotu informāciju un nodrošinātu 
efektīvāku risinājumu, izmantojot agrās 
brīdināšanas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 280
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
99. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

99. aicina Komisiju ūdens 
apsaimniekošanas jomā uzņemties būtisko 
pārrobežu koordinatora lomu, jo īpaši 
veidojot tīklus un finansējot inovatīvu
tehnoloģiju pētījumus saistībā ar jūras 
ūdens atsāļošanu, jaunām apūdeņošanas 
sistēmām un lauksaimniecības un pilsētu 
ūdens patēriņu, kā arī saistībā ar 
pilotprojektu veicināšanu sausuma vai 
plūdu radīto kaitējumu mazināšanai;

99. aicina Komisiju ūdens 
apsaimniekošanas jomā uzņemties būtisko 
pārrobežu koordinatora lomu, jo īpaši 
veidojot tīklus un finansējot novatorisku
tehnoloģiju pētījumus saistībā ar jūras 
ūdens atsāļošanu, jaunām apūdeņošanas 
sistēmām un lauksaimniecības un pilsētu 
ūdens patēriņu, kā arī saistībā ar 
pilotprojektu veicināšanu sausuma vai 
plūdu radīto zaudējumu mazināšanai; 
aicina drīzumā izveidot Eiropas sausuma 
novērošanas centru un agrās 
brīdināšanas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Dan Jørgensen

Rezolūcijas priekšlikums
99. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

99. aicina Komisiju ūdens 
apsaimniekošanas jomā uzņemties būtisko 
pārrobežu koordinatora lomu, jo īpaši 
veidojot tīklus un finansējot inovatīvu
tehnoloģiju pētījumus saistībā ar jūras 
ūdens atsāļošanu, jaunām apūdeņošanas 
sistēmām un lauksaimniecības un pilsētu 
ūdens patēriņu, kā arī saistībā ar 
pilotprojektu veicināšanu sausuma vai 
plūdu radīto kaitējumu mazināšanai;

99. aicina Komisiju ūdens 
apsaimniekošanas jomā uzņemties būtisko 
pārrobežu koordinatora lomu, jo īpaši 
veidojot tīklus un finansējot novatorisku
tehnoloģiju pētījumus saistībā ar ūdens 
efektivitātes palielināšanu, jūras ūdens 
atsāļošanu, jaunām apūdeņošanas sistēmām 
un lauksaimniecības un pilsētu ūdens 
patēriņu, kā arī saistībā ar pilotprojektu 
veicināšanu sausuma vai plūdu radīto 
zaudējumu mazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 282
Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
99.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

99.a aicina Komisiju ņemt vērā 
Konvenciju par sadarbību Portugāles un 
Spānijas upju baseinu aizsardzībai un 
ilgtspējīgai izmantošanai, kura stājusies 
spēkā 2000. gada janvārī, jo tā ir 
konstruktīvas vienošanās piemērs ūdens 
apsaimniekošanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 283
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
99.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

99.a aicina Komisiju izstrādāt plānu ar 
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mērķi aizsargāt ledājus un šļūdoņus;

Or. en

Grozījums Nr. 284
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
99.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

99.a uzskata, ka savā ūdens resursu 
politikā dalībvalstīm ir jāņem vērā ūdens 
pakalpojumu izmaksu segšanas princips 
un „piesārņotājs maksā” princips, lai 
pienācīgi stimulētu lietotājus izmantot 
ūdens resursus lietderīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 285
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
100. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

100. uzsver, ka pašreizējā zivsaimniecības 
prakse vēl vairāk novājina zivju krājumu 
un jūras ekosistēmas organismu noturību 
pret klimata pārmaiņu ietekmi;

100. uzsver, ka daļa pašreizējās
zivsaimniecības prakses vēl vairāk 
novājina zivju krājumu un jūras 
ekosistēmas organismu noturību pret 
klimata pārmaiņu ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
103. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

103. atbalsta viedokli, ka klimata pārmaiņu 
radīto vides izmaiņu rezultātā var būt 
nepieciešams pārcelt akvakultūras, kas 
attiecīgajās teritorijās radītu ekonomisku 
kaitējumu; brīdina arī, ka iespējamas
akvakultūru pārcelšanas gadījumā var būt 
negatīva ietekme uz attiecīgajām 
ekosistēmām un aicina šajā sakarā veikt 
saistošus ietekmes novērtējumus;

103. uzskata, ka klimata pārmaiņu radīto 
vides izmaiņu rezultātā var būt 
nepieciešams pārcelt akvakultūras, kas 
attiecīgajās teritorijās radītu ekonomisku 
kaitējumu; tomēr brīdina, ka akvakultūras 
pārcelšana un pārapdzīvotība var negatīvi 
ietekmēt attiecīgās ekosistēmas un aicina 
šajā sakarībā veikt obligātus ietekmes 
novērtējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
104. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

104. atzīst atkritumu hierarhiju par galveno 
Eiropas atkritumu apsaimniekošanas 
politikā, tomēr norāda, ka no klimata 
aizsardzības viedokļa neelastīga šīs 
hierarhijas piemērošana nav katrā ziņā 
uzskatāma par mērķtiecīgu;

104. atzīst atkritumu hierarhiju par galveno 
principu Eiropas atkritumu 
apsaimniekošanas politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Rezolūcijas priekšlikums
104. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

104. atzīst atkritumu hierarhiju par galveno 
Eiropas atkritumu apsaimniekošanas 
politikā, tomēr norāda, ka no klimata 
aizsardzības viedokļa neelastīga šīs 

104. atzīst atkritumu hierarhiju par galveno 
principu Eiropas atkritumu 
apsaimniekošanas politikā; aicina 
Komisiju ierosināt procentuālā 
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hierarhijas piemērošana nav katrā ziņā 
uzskatāma par mērķtiecīgu;

samazinājuma mērķus attiecībā uz 
atkritumu daudzuma samazināšanu, 
atkritumu atkārtotu izmantošanu un 
pārstrādi; pieprasa šos mērķus pārskatīt 
un vajadzības gadījumā noteikt 
stingrākus;

Or. en

Grozījums Nr. 289
Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
105. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

105. konstatē, ka atkritumu novēršana, 
piemēram, ar mazāku iepakojumu 
daudzumu, ir labākais veids, kā tieši
samazināt šīs nozares atkritumu 
savākšanas rezultātā radīto emisiju 
apjomu;

105. konstatē, ka atkritumu novēršana, 
piemēram, ar mazāku iepakojumu 
daudzumu, ir labākais veids, kā samazināt 
šīs nozares tiešo emisiju apjomu; tomēr 
uzsver, ka, lai ilgtermiņā novērstu 
atkritumu rašanos, ir jāmaina ražošanas 
metodes un patēriņa ieradumi;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
105. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

105. konstatē, ka atkritumu novēršana, 
piemēram, ar mazāku iepakojumu 
daudzumu, ir labākais veids, kā tieši
samazināt šīs nozares atkritumu savākšanas 
rezultātā radīto emisiju apjomu;

105. konstatē, ka atkritumu novēršana, 
piemēram, optimizējot iepakojumu, ir 
labākais veids, kā samazināt šīs nozares 
atkritumu savākšanas rezultātā radīto tiešo
emisiju apjomu;

Or. de
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Grozījums Nr. 291
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
106. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

106. uzsver, ka bioloģiskā, iepriekšējā 
šķirošana, kā arī materiālu otrreizējā 
pārstrāde ievērojamā apmērā sniedz 
ieguldījumu atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumu tieši radīto emisiju novēršanā;

106. uzsver, ka bioloģisko atkritumu 
atsevišķa savākšana, kā arī materiālu 
otrreizējā pārstrāde ievērojami palīdz 
samazināt atkritumu poligonos radītās 
tiešās emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
107. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

107. uzskata, ka tālsatiksmes atkritumu 
pārvadājumu novēršana ir lietderīga 
atkritumu nozares tieši radīto emisiju 
ierobežošanai; uzskata, ka tādēļ ir 
jāierobežo pārrobežu atkritumu 
pārvadājumi ES ietvaros, veicot tos tikai 
reģionāli; uzskata, ka ir jāpārtrauc 
otrreizēji pārstrādājamu materiālu 
eksports ārpus ES ietvariem, lai izvairītos 
no „eksporta emisijām” un saglabātu ES 
vērtīgas izejvielas;

107. uzskata, ka nolūkā ierobežot
atkritumu nozares tiešās emisijas, būtu 
lietderīgi izpētīt iespējamo CO2 ietekmi uz 
atkritumu pārvadāšanu lielos attālumos, 
salīdzināšanā par atskaites punktu 
izmantojot tirgu un primāro resursu 
transportēšanu vienā un tajā pašā nolūkā, 
kā arī Eiropas Savienības mērķus vides 
un ekonomikas jomā (piemēram,  ES 
pārstrādes mērķus); uzskata, ka pirms 
jebkādu jaunu pasākumu ierosināšanas 
vispirms ir jānovērtē minētā pētījuma 
rezultāti, kā arī aicina Komisiju veikt šo 
pētījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 293
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
107. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

107. uzskata, ka tālsatiksmes atkritumu 
pārvadājumu novēršana ir lietderīga
atkritumu nozares tieši radīto emisiju 
ierobežošanai; uzskata, ka tādēļ ir 
jāierobežo pārrobežu atkritumu
pārvadājumi ES ietvaros, veicot tos tikai 
reģionāli; uzskata, ka ir jāpārtrauc
otrreizēji pārstrādājamu materiālu eksports
ārpus ES ietvariem, lai izvairītos no 
„eksporta emisijām” un saglabātu ES
vērtīgas izejvielas;

107. uzskata, ka nolūkā ierobežot 
atkritumu nozares tiešās emisijas, ir 
lietderīgi izvairīties no nesašķirotu
atkritumu pārvadāšanas lielos attālumos; 
uzskata, ka tādēļ līdz minimumam ir 
jāierobežo jaukto mājsaimniecības
atkritumu pārrobežu pārvadājumi Eiropas 
Savienībā; uzskata, ka ir jācīnās pret
otrreizēji pārstrādājamu materiālu nelegālo
eksportu no ES, lai izvairītos no „eksporta 
emisijām” un vērtīgās izejvielas saglabātu 
Eiropas Savienībā;

Or. de

Grozījums Nr. 294
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
109. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

109. uzskata, ka ar koģenerāciju saistītā 
enerģijas reģenerācija, sadedzinot 
iepriekš sašķirotus atkritumus stingras
emisiju kontroles apstākļos, ir iespēja 
iegūt tādu enerģiju ar augstu efektivitāti, 
ko iespējams droši izmantot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai un kas aizstās fosilo 
kurināmo;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 295
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
109. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

109. uzskata, ka ar koģenerāciju saistītā 
enerģijas reģenerācija, sadedzinot iepriekš 
sašķirotus atkritumus stingras emisiju 
kontroles apstākļos, ir iespēja iegūt tādu
enerģiju ar augstu efektivitāti, ko 
iespējams droši izmantot siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai un kas aizstās 
fosilo kurināmo;

109. uzskata, ka enerģijas reģenerācija no 
atkritumu pārstrādes pārpalikumiem
īpašās enerģiju ražojošas atkritumu 
apstrādes iekārtās un jo īpaši ar 
koģenerāciju saistītā enerģijas reģenerācija, 
sadedzinot iepriekš sašķirotus atkritumus 
stingras emisiju kontroles apstākļos, ir ļoti 
efektīvs enerģijas reģenerācijas veids, ko 
iespējams droši izmantot siltumnīcefekta 
gāzu netiešo emisiju samazināšanai un kas 
aizstās fosilo kurināmo;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
109.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

109.a uzskata, ka ir būtiski paplašināt 
pētniecību un attīstību atkritumu 
apstrādes un resursu apsaimniekošanas 
risinājumu jomā, un uzsver, ka šajā jomā 
nekavējoties ir jāsāk izmantot jaunas 
novatoriskas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
110.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

110.a atzīst dažādās pieejas, ko 
dalībvalstis izmanto kodolenerģijas jomā, 
un tādēļ mudina Komisiju īpašu 
uzmanību pievērst radioaktīvajiem 
atkritumiem un to apstrādes pilnam 
ciklam, lai tādējādi uzlabotu drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 298
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
111. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

111. aicina Komisiju veikt pārbaudi par 
atkritumu apsaimniekošanas nozares 
iekļaušanu emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmā un saderību ar CDM projektiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 299
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
112. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

112. atgādina par prasībām, kas noteiktas 
iepriekš minētās rezolūcijas par Komisijas 
Zaļo grāmatu „Adaptācija klimata 
pārmaiņām Eiropā. ES rīcības varianti” un 
gaida sabiedriskās apspriešanas rezultātus 
2008. gada beigās, kā to paziņojusi 
Komisija;

112. atgādina par savām prasībām, kas 
noteiktas iepriekš minētajā rezolūcijā par 
Komisijas Zaļo grāmatu „Adaptācija 
klimata pārmaiņām Eiropā. ES rīcības 
varianti”, un aicina Komisiju bez papildu 
kavēšanās publicēt apsolīto Balto 
grāmatu, kurā noteikta saskaņota ES 
mēroga sistēma adaptācijas pasākumu 
plānošanai;



PE414.131v01-00 46/83 AM\746192LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 300
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
112.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

112.a aicina Komisiju pēc plānotās Baltās 
grāmatas publicēšanas veikt turpmākus 
pasākumus, pārskatot, cik lielā mērā ES 
esošās politikas un programmas sekmē 
efektīvu adaptāciju, un nodrošinot nozaru 
adaptācijas priekšlikumu savstarpēju 
saderību un nenonākšanu pretrunās;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
113. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

113. šajā sakarā atkārtoti uzsver, ka 
atbilstoši ir jāņem vērā proporcionalitātes 
princips, jo Eiropas reģionālajām un 
vietējām pašvaldībām tad būs iespējams 
labāk reaģēt uz pašu pieredzi ar klimata 
pārmaiņu ietekmes sekām, īstenojot 
politiskus pasākumus;

113. uzsver, ka, lai arī atbilstoši ir jāņem 
vērā proporcionalitātes princips un jāatzīst
reģionālo un vietējo iestāžu būtiskā 
nozīme, rīcība ES līmenī arī ir nozīmīga, 
lai nodrošinātu elastīgu pieeju bioloģiskās 
daudzveidības jomā, stiprinot Natura 2000 
tīklu un integrējot efektīvus adaptācijas 
pasākumus ES kohēzijas, 
lauksaimniecības un jūras ūdeņu politikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 302
Guido Sacconi

Rezolūcijas priekšlikums
113. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

113. šajā sakarā atkārtoti uzsver, ka 
atbilstoši ir jāņem vērā proporcionalitātes 
princips, jo Eiropas reģionālajām un 
vietējām pašvaldībām tad būs iespējams 
labāk reaģēt uz pašu pieredzi ar klimata 
pārmaiņu ietekmes sekām, īstenojot 
politiskus pasākumus;

113. šajā sakarībā atkārtoti uzsver, ka 
atbilstoši ir jāņem vērā proporcionalitātes 
princips, jo Eiropas reģionālajām un 
vietējām iestādēm, jo īpaši 
neaizsargātākās teritorijās, piemēram, 
kalnu un piekrastes reģionos, ir iespējams 
labāk reaģēt politiskajā ziņā, pamatojoties 
uz pašu pieredzi saistībā ar klimata 
pārmaiņu ietekmi;

Or. it

Grozījums Nr. 303
Guido Sacconi

Rezolūcijas priekšlikums
114. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

114. atkārtoti uzsver koherences un 
pilnīgas adaptācijas pasākumu 
koordinēšanas ES līmenī, kā arī iespējamu 
sinerģiju izvērtēšanas nepieciešamību un
atkārto savu aicinājumu izstrādāt visu ES 
aptverošu sistēmu adaptācijas pasākumu 
plānošanai;

114. atkārtoti uzsver, ka ir jānodrošina
adaptācijas pasākumu saskaņotība un 
integrēta koordinēšana ES līmenī, kā arī 
jāizpēta iespējamas sinerģijas iespējas, 
ietverot arī starptautiskus nolīgumus, kuri 
attiecas uz konkrētiem reģioniem vai 
teritorijām, kas daļēji ietilpst Eiropas 
Kopienā; atkārto savu aicinājumu izstrādāt 
visu ES mēroga sistēmu adaptācijas 
pasākumu plānošanai;

Or. it
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Grozījums Nr. 304
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
114.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

114.a uzsver, cik svarīga ir publicētā 
Komisijas Zaļā grāmata par teritoriālo 
kohēziju, kurā uzsvērta vajadzība nozaru 
politikā izmantot integrētu pieeju, lai 
uzlabotu ES, dalībvalstu un reģionālās 
politikas daudzpusējo teritoriālo ietekmi; 
tādēļ aicina uzlabot struktūrfondu 
procedūras, lai ar šiem fondiem būtu 
iespējams vēl vairāk sekmēt pasākumus 
klimata pārmaiņu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
114.a punkts (jauns) (pēc apakšvirsraksta „Veselība”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

114.a pauž lielu satraukumu par Pasaules 
Veselības organizācijas (PVO) un citu 
atzītu struktūru ziņojumiem, kas 
apliecina, ka pieaug ar klimata 
pārmaiņām saistīto slimību skaits;

Or. de

Grozījums Nr. 306
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
114.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

114.b uzsver, ka, palielinoties klimata 
pārmaiņām, mērenajā joslā izplatīsies 
tropiskās slimības, palielināsies karstuma 
izraisīto nāves gadījumu skaits, un lielai 
daļai sabiedrības radīsies arī citas 
problēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 307
Justas Vincas Paleckis, Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
114.a punkts (jauns) (pēc apakšvirsraksta „Veselība”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

114.a uzsver pilsētu teritorijās esošo zaļo 
zonu nozīmi saistībā ar sabiedrības 
veselību, gaisa kvalitāti, oglekļa 
uztveršanu un klimata pārmaiņu 
novēršanu; aicina Komisiju, dalībvalstis 
un vietējās iestādes saglabāt un paplašināt 
esošās zaļās zonas pilsētu teritorijās, kā 
arī izveidot jaunas zonas;

Or. en

Grozījums Nr. 308
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
115. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

115. uzver ES koordinatora lomu, īpaši 
agrās brīdināšanas sistēmu izveidē 
karstuma viļņiem, ilgtermiņa salam un 
plūdiem, kā arī veselības, slimību, laika 
apstākļu un vides datu apkopošanas 

115. uzsver ES koordinatora lomu, īpaši 
automātisko vai nepārtrauktās 
piesārņojuma novērošanas sistēmu un
agrās brīdināšanas sistēmu izveidē saistībā 
ar karstuma viļņiem, ilgstošu salu un 
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sistēmas uzlabošanā; plūdiem, kā arī veselības, laika apstākļu, 
vides un statistikas datu sistemātiskas
apkopošanas uzlabošanā;

Or. it

Grozījums Nr. 309
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
115.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

115.a uzsver, ka klimata pārmaiņas 
būtiski ietekmēs noteiktu slimību skaita 
pieaugumu, jo to noteiks nenovēršamas 
izmaiņas ekosistēmās, kas cita starpā 
skars dzīvniekus, augus, insektus, 
protozojus, baktērijas un vīrusus;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
115.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  115.b uzsver, ka ārkārtīgi svarīgi ir iegūt 
īpašas zināšanas par to, kā klimata 
pārmaiņas ietekmē cilvēku veselību, jo 
īpaši saistībā ar atsevišķām infekcijas un 
parazītiskām slimībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 311
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
115.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

115.c uzsver, ka, lai gan galvenais mērķis 
2008.–2013. gada sabiedrības veselības 
programmā paredz pievērsties faktoriem, 
kuri tradicionāli ietekmē veselību (diētai, 
smēķēšanai, alkohola un narkotiku 
lietošanai), šajā programmā uzmanība 
jāpievērš arī jaunām veselības problēmām 
un noteicošajiem vides faktoriem, ko rada 
klimata pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Vittorio Prodi, John Bowis, Jules Maaten

Rezolūcijas priekšlikums
115.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

115.a uzsver ES un Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centra
koordinatora lomu saistībā ar sabiedrības 
konsultēšanu par to, kā izvairīties no 
insektu izraisītām slimībām, jo īpaši 
nēsājot aizsargapģērbu, virs gultas 
piekarot tīklu, kā arī lietojot insektu 
repelentus un pārbaudes produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 313
Rebecca Harms, Bart Staes

Rezolūcijas priekšlikums
115.a punkts (jauns)



PE414.131v01-00 52/83 AM\746192LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

115.a uzsver ES un Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centra
koordinatora lomu saistībā ar sabiedrības 
konsultēšanu par to, kā izvairīties no 
insektu izraisītām slimībām; 

Or. en

Grozījums Nr. 314
David Martin

Rezolūcijas priekšlikums
115.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  115.a aicina izstrādāt plašu un integrētu 
metodiku ietekmes, jutīguma un izmaksu 
ziņā efektīvas adaptācijas izvērtēšanai un 
indikatorus risinājumu sekmīguma 
mērīšanai, kā arī pilnveidot adaptācijas 
pasākumu Eiropas mēroga riska, ietekmes 
un izmaksu un ieguvumu izvērtējumu, 
salīdzinot ar „status quo” scenāriju;

Or. en

Grozījums Nr. 315
Vittorio Prodi, John Bowis, Bart Staes, Jules Maaten

Rezolūcijas priekšlikums
116. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

116. uzsver tādus pasākumus kā 
iespējamus pasākumus katastrofu 
gatavības, sabiedrības veselības
aizsardzības un gatavības ārkārtas 
situācijām stiprināšanai, veselību 
veicinošu pasākumu atbalstīšanai visās 

116. konstatē, ka iespējamie pasākumi var 
ietvert sagatavotības uzlabošanu attiecībā 
uz dabas katastrofām, veselības aprūpes 
pakalpojumiem un ārkārtas situāciju 
plānošanu, veselību veicinošu pasākumu 
atbalstu visās nozarēs, kā arī tādiem
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nozarēs, kā arī tādus izpratnes veidošanas 
pasākumus kā informatīvi pasākumi par 
jauniem veselības apdraudējumiem, 
brīdinājumi un konkrēti norādījumi
kaitīgās ietekmes profilaksei;

izpratnes veidošanas pasākumiem kā 
sabiedrības informēšanu par jauniem 
veselības apdraudējumiem, brīdinājumiem
un konkrētiem norādījumiem par kaitīgās 
ietekmes profilaksi, īpaši atsaucoties uz 
insektu izraisītām slimībām un karstuma 
viļņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 316
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
116. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

116. uzsver tādus pasākumus kā 
iespējamus pasākumus katastrofu 
gatavības, sabiedrības veselības 
aizsardzības un gatavības ārkārtas
situācijām stiprināšanai, veselību 
veicinošu pasākumu atbalstīšanai visās 
nozarēs, kā arī tādus izpratnes veidošanas
pasākumus kā informatīvi pasākumi par 
jauniem veselības apdraudējumiem, 
brīdinājumi un konkrēti norādījumi 
kaitīgās ietekmes profilaksei;

116. konstatē, ka iespējamie pasākumi var 
ietvert sagatavotības uzlabošanu attiecībā 
uz dabas katastrofām, veselības aprūpes 
pakalpojumiem un ārkārtas situāciju 
plānošanu, veselību veicinošu pasākumu 
atbalstu visās nozarēs, kā arī profilakses 
un izpratnes veicināšanas pasākumiem, 
kuri ietver sabiedrības informēšanu par 
pastāvīgiem un jauniem apdraudējumu 
veidiem; 

Or. it

Grozījums Nr. 317
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
116.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

116.a konstatē, ka ārkārtīgi svarīgi ir 
savākt un novērtēt attiecīgos datus par 
klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku 
veselību, lai jautājumu par šo ietekmi 
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būtu iespējams atrisināt efektīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
116.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

116.a aicina dalībvalstis piešķirt papildu 
finansējumu veselības aprūpes sistēmās, 
lai atrisinātu problēmu saistībā ar klimata 
pārmaiņu ietekmi uz veselību, jo šīs 
pārmaiņas paātrina slimību izplatību, kas 
rada grūtības veselības aprūpes sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 319
Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
116.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  116.a uzsver, ka tropiskās slimības, ko 
izplata parazīti vai odi un citi patogēni, 
kuri parasti sastopami tropiskajos 
reģionos, varētu parādīties augstākos 
platuma grādos un lielākos augstumos, 
radot jauna veida apdraudējumu cilvēku 
veselībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 320
Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
116.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

116.b uzskata, ka medicīnas zinātnē un 
farmācijas nozarē ir jāveic pētījumi, lai 
saistībā ar jaunām slimībām izstrādātu 
medikamentus un vakcīnas, kurām jābūt 
pieejamām visiem slimību skartajiem 
iedzīvotājiem par pieņemamu cenu; 

Or. en

Grozījums Nr. 321
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
117. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

117. uzskata, ka, globāli vērtējot, Eiropai 
sacensībās par ekonomiku ar zemiem 
emisiju rādītājiem ir lieliska starta pozīcija 
un ka tai ir jāizmanto šī situācija, lai 
izraisītu inovāciju uzplaukumu, kas radītu 
jaunus un konkurētspējīgus uzņēmumus un 
darbvietas tīrāku tehnoloģiju nozarē
atbilstoši Lisabonas stratēģijas izpratnei;

117. uzskata, ka, globāli vērtējot, Eiropai 
sacensībās par ekonomiku ar zemiem 
emisiju rādītājiem ir lieliska starta pozīcija 
un ka tai ir jāizmanto šī situācija, lai 
izraisītu inovāciju uzplaukumu, kas radītu 
jaunus un konkurētspējīgus uzņēmumus un 
darbvietas tīro tehnoloģiju, atjaunojamās 
enerģijas, „zaļo” uzņēmumu un „zaļo” 
prasmju nozarēs, lai līdzsvarotu iespējamo 
darba vietu zaudēšanu nozarēs, kurās ir 
augsts CO2 emisiju līmenis, pilnībā
atbilstīgi Lisabonas stratēģijas izpratnei; 
aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt, kā 
notikušas klimata pārmaiņu politikas 
radītās strukturālās pārmaiņas, un aicina 
Komisiju periodiski ierosināt pasākumus, 
kas sniegtu atbalstu visvairāk skartajiem 
iedzīvotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 322
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
118. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

118. brīdina, ka, vērtējot visu drūmās 
krāsās, var palaist garām ekonomiskās 
iespējas, ko sniedz klimata pārmaiņas un 
politiskie pasākumi to apturēšanai, un
tādējādi var zaudēt pasaules konkurentiem
efektivitātes, inovāciju, izejvielu un 
nākotnes tehnoloģiju, kā arī tirgus ziņā;

118. brīdina, ka, vērtējot visu drūmās 
krāsās, var palaist garām ekonomiskās 
iespējas, ko sniedz klimata pārmaiņas un 
politiskie pasākumi to apturēšanai, bet
uzsver, ka optimisms jo īpaši jāsaglabā 
sociālajiem partneriem, kuri tiešā veidā 
tiks iesaistīti ekonomikas veicināšanā un 
to darbinieku atkārtotas izglītošanās un 
integrēšanas iespējās, kurus ir skārusi 
pielāgošanās klimata pārmaiņām un 
ietekmes mazināšana; uzskata, ka valsts 
un sabiedrības vienprātība būs izšķirošs 
aspekts, lai pārspētu pasaules konkurentus
efektivitātes, inovāciju, izejvielu un 
nākotnes tehnoloģiju, kā arī tirgus ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Riitta Myller, Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
119.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

119.a uzskata, ka, lai spētu sociālajā ziņā 
efektīvi ieviest pielāgojumus un pārveidot 
darba tirgu, kas būs jādara klimata 
pārmaiņu dēļ, ir jāveic pasākumi, lai 
izveidotu mehānismus, kuru pamatā ir 
profilaktiska pieeja un kuri iesaista 
sociālos partnerus;

Or. en
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Grozījums Nr. 324
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
120.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

120.a aicina izveidot konsultatīvu 
komiteju, kura būtu atbildīga par ES 
klimata pārmaiņu politiku un kurā 
piedalītos sociālie partneri, lai 
nodrošinātu lielāku līdzdalību tās 
politikas izstrādē, kas paredz novērst 
klimata pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
120.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

120.a mudina Komisiju, kamēr nav 
nodrošināti vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi, izpētīt, kāda ir varbūtība uzlabot 
savas ekonomiskās iespējas, attīstot 
novatorisku videi nekaitīgu rūpniecību; 
tādēļ aicina Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā apsvērt pagaidu pasākumus, 
kas veicinātu videi nekaitīgu produktu un 
novatorisku tehnoloģiju ražošanu un 
eksportu;

Or. en



PE414.131v01-00 58/83 AM\746192LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 326
Rebecca Harms, Caroline Lucas, Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
121. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

121. aicina dalībvalstu sociālos un 
koplīgumu partnerus izveidot attiecīgajam 
sektoram kopīgas ekonomiskas stratēģijas, 
lai apzinātu pieejamo potenciālu un 
stratēģiski to izmantotu; 

121. aicina sociālos un koplīgumu 
partnerus dalībvalstīs un ES līmenī katrā 
nozarē izveidot kopīgas ekonomiskas 
stratēģijas, lai apzinātu pieejamo 
potenciālu un stratēģiski to izmantotu; 

Or. en

Grozījums Nr. 327
Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
121.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

121.a pamatojoties uz pieredzi, konstatē, 
ka slogs galvenokārt gulsies uz gala 
patērētāju pleciem un, iespējams, sekas 
izpaudīsies kā inflācija; uzsver, ka 
klimata pārmaiņas ir jānovērš, izmantojot 
sociāli un ekonomiski ilgtspējīgu 
risinājumu, un visās iniciatīvās ir jāietver 
tādi pasākumi, kas neaizsargātās nozarēs 
un sociālajās grupās kompensētu 
negatīvās sociālās sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
121.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

121.a ierosina ieviest stimulus, lai 
palīdzētu uzņēmumiem izmantot „zaļās” 
tehnoloģijas, kas radītu jaunas darba 
vietas un stiprinātu ekonomiku; uzsver, 
ka programmu līdzfinansēšanai ar 
Eiropas Sociālā fonda starpniecību 
vajadzētu veicināt „zaļo” nodarbinātību, 
lai palīdzētu no jauna apmācīt 
darbiniekus „zaļajās” profesijās; turklāt 
ierosina daļu no ETS gūtajiem 
ienākumiem izmantot ar mērķi veicināt 
„zaļo” nodarbinātību un palīdzēt mūsu 
sabiedrības neaizsargātākajām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 329
David Martin

Rezolūcijas priekšlikums
122.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

122.a aicina izpētīt iespējamās tendences 
klimata un migrācijas jomā un to radīto 
spiedienu uz vietējiem pakalpojumiem, lai 
nodrošinātu informāciju saistībā ar 
ilgtermiņa plānošanu un riska 
pārvaldības procesiem;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
123.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

123.a iesaka dalībvalstīm apsvērt iespējas, 
kā paātrināt tīru un energoefektīvu 
tehnoloģiju ieviešanu (tiešās subsīdijas 
tiem patērētājiem, kuri veic ieguldījumus 
tehnoloģijās, piemēram, saules baterijās, 
zemes siltuma pumpji, gaisa siltuma 
pumpji, ūdens siltuma pumpji un tīrākas 
sadedzināšanās krāsnis);

Or. en

Grozījums Nr. 331
Riitta Myller, Dorette Corbey, Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
125. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

125. aicina izveidot Eiropas klimata fondu 
vai atbilstošus fondus dalībvalstīs, kas 
tiktu finansēti no Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmas izsoles ienākumiem, 
un uzskata to par iespēju izveidot kapitāla 
ilgtermiņa ieguldījumus nākotnes klimata 
politikas finansēšanai, kuras atsevišķos 
pasākumus un to nolūkam nepieciešamo 
finansējumu šobrīd nav iespējams pilnībā 
izplānot;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 332
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
125. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

125. aicina izveidot Eiropas klimata fondu 125. aicina izveidot Eiropas klimata fondu 
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vai atbilstošus fondus dalībvalstīs, kas tiktu 
finansēti no Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas izsoles ienākumiem, un uzskata to 
par iespēju izveidot kapitāla ilgtermiņa 
ieguldījumus nākotnes klimata politikas 
finansēšanai, kuras atsevišķos pasākumus 
un to nolūkam nepieciešamo finansējumu 
šobrīd nav iespējams pilnībā izplānot;

vai atbilstošus fondus dalībvalstīs, kas tiktu 
finansēti no Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas izsoles ienākumiem, un uzskata to 
par iespēju izveidot kapitāla ilgtermiņa 
ieguldījumus turpmākās klimata politikas 
finansēšanai; turklāt uzskata, ka, piešķirot 
fondu līdzekļus, gan paaudžu starpā, gan 
neaizsargātu un turīgu cilvēku starpā 
solidaritātes princips jāizmanto kā 
galvenais apsvērums;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
125. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

125. aicina izveidot Eiropas klimata fondu 
vai atbilstošus fondus dalībvalstīs, kas tiktu 
finansēti no Emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas izsoles ienākumiem, un uzskata to 
par iespēju izveidot kapitāla ilgtermiņa 
ieguldījumus nākotnes klimata politikas
finansēšanai, kuras atsevišķos pasākumus 
un to nolūkam nepieciešamo finansējumu
šobrīd nav iespējams pilnībā izplānot;

125. aicina izveidot Eiropas klimata fondu 
vai atbilstošus fondus dalībvalstīs, kas tiktu 
daļēji finansēti no Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmas izsoles ienākumiem, 
un uzskata to par iespēju izveidot kapitāla 
ilgtermiņa ieguldījumus, lai finansētu 
turpmāko klimata politiku, ņemot vērā to, 
ka šobrīd nav iespējams pilnībā izplānot 
atsevišķus pasākumus un tiem vajadzīgo 
finansējumu;

Or. nl

Grozījums Nr. 334
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
126. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

126. ierosina izmantot šos kapitāla 
ilgtermiņa ieguldījumus kapitāla tirgū, lai 

svītrots
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nodrošinātu ekonomikas dalībniekiem 
atgūšanu un reinvestēšanu nākotnes 
tehnoloģijās un tādejādi atstāt tirgus ziņā, 
kādas tehnoloģijas nākotnē izmantot, lai 
īstenotu vidējā termiņa un ilgtermiņa 
klimata aizsardzības mērķus, nevis to 
stingri reglamentēt ar likumu;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
126.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

126.a noteikti uzsver, ka ilgtermiņā 
risinājumus attiecībā uz klimata 
pārmaiņu problēmu nodrošinās zinātniski 
jauninājumi gan enerģijas ražošanas, 
izplatīšanas un izmantošanas jomā, gan 
arī citās, saistītās, jomās, kas efektīvi 
ierobežos siltumnīcefekta gāzu rašanos, 
neradot ar to saistītās vides problēmas; 

Or. el

Grozījums Nr. 336
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
126.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

126.a aicina vairāk izmantot publisko 
iepirkumu un valsts un privāto partnerību 
kā instrumentus, ar kuriem sekmē 
inovācijas jauno tehnoloģiju jomā un 
nodrošina to tirgus pieejamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 337
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc 127. punkta

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Inteliģentas datorsistēmas un 
informācijas un sakaru tehnoloģijas

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 338
Anders Wijkman, Fiona Hall, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
129. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

129. aicina ES un tās dalībvalstis veicināt 
uz datorsistēmām un IST balstītu metožu 
pārbaudes, apstiprināšanu, ieviešanu un 
tālāku izplatīšanu, kas paredzētas 
energoefektivitātes uzlabošanai, īpaši 
elektrotīklu uzlabošanai, ēku 
energoefektivitātei un inteliģentākām
apgaismojuma sistēmām, sadarbojoties ar 
rūpniecības nozari, patērētājiem, iestādēm, 
augstskolām un pētniecības iestādēm; 

129. aicina ES un tās dalībvalstis, 
sadarbojoties ar rūpniecības nozares 
pārstāvjiem, patērētājiem, iestādēm, 
augstskolām un pētniecības iestādēm, 
veicināt tādu metožu pārbaudes, 
apstiprināšanu, ieviešanu un tālāku 
izplatīšanu, kuru pamatā ir datorsistēmas 
un IKT un kuras paredzētas 
dematerializācijai un ievērojami uzlabotai
energoefektivitātei — jo īpaši to nodrošina
kravas pārvadājumu jomā uzlabota 
loģistika, fiziska darba aizvietošana ar 
telekonferences un videokonferences 
iespējām, uzlaboti elektrotīkli, ēku 
energoefektivitāte un inteliģentās
apgaismojuma sistēmas; 

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
129.a punkts (jauns) (pēc apakšvirsraksta „Finansēšana un budžeta jautājumi”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

129.a uzsver, ka patlaban pieejamais 
finansējums, kas paredzēts ietekmes 
mazināšanas, adaptācijas un 
tehnoloģiskās sadarbības pasākumiem, 
daudzējādā ziņā ir nepietiekams; pauž 
interesi par priekšlikumiem, kas paredz 
izveidot būtiskas finanšu plūsmas un ko 
ierosināja UNFCCC puses (piemēram, 
Norvēģija un Meksika to ieteica Akras 
sarunās par klimata jautājumu); mudina 
Komisiju un dalībvalstis aktīvāk 
iesaistīties apspriedēs par finansējumu un 
ieņemt nostāju attiecībā uz pašreizējiem 
priekšlikumiem vai patlaban pieejamajām 
alternatīvām;  

Or. en

Grozījums Nr. 340
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
131. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

131. aicina Komisiju sastādīt pastāvošo
finanšu instrumentu un to nozīmes Eiropas 
klimata aizsardzības mērķiem uzskaitījumu
un, pamatojoties uz „klimata auditu”, 
izstrādāt priekšlikumus turpmākajai 
finansēšanas shēmai, lai budžeta vadlīnijas
varētu pielāgot nepieciešamajām klimata 
politikas prasībām;

131. aicina Komisiju izveidot sarakstu, 
kurā minēti visi pastāvošie finanšu 
instrumenti un to nozīme saistībā ar
Eiropas klimata aizsardzības mērķiem, un, 
pamatojoties uz „klimata auditu”, izstrādāt 
priekšlikumus par turpmāko finansēšanas 
shēmu, lai ES budžeta pozīcijās varētu 
iekļaut klimata pasākumus, neapdraudot 
un neierobežojot pašreizējos politiskos 
mērķus;

Or. de
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Grozījums Nr. 341
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
131. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

131. aicina Komisiju sastādīt pastāvošo
finanšu instrumentu un to nozīmes Eiropas 
klimata aizsardzības mērķiem uzskaitījumu
un, pamatojoties uz „klimata auditu”, 
izstrādāt priekšlikumus turpmākajai
finansēšanas shēmai, lai budžeta vadlīnijas
varētu pielāgot nepieciešamajām klimata 
politikas prasībām;

131. aicina Komisiju izveidot sarakstu, 
kurā minēti visi pastāvošie finanšu 
instrumenti un to nozīme saistībā ar
Eiropas klimata aizsardzības mērķiem, un, 
pamatojoties uz „klimata auditu”, izstrādāt 
priekšlikumus par turpmāko finansēšanas 
shēmu, lai ES budžeta pozīcijas varētu 
pielāgot klimata politikas prasībām, tomēr 
neizslēdzot iespēju izveidot jaunus fondus 
un tādējādi tiem piešķirot jaunus 
resursus;

Or. fr

Grozījums Nr. 342
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
131.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  131.a šajā sakarībā uzsver, ka ir 
jānodrošina pietiekami līdzekļi, lai 
atbalstītu jaunattīstības valstis saistībā ar 
pielāgošanos oglekļa emisiju mazināšanas 
stratēģijām un pasākumiem, tādējādi 
atbalstot šo valstu rūpniecību un 
ražošanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 343
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
131.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

131.a aicina Komisiju veicināt tādu 
mehānismu, piemēram, apdrošināšanas, 
ieviešanu, kas palīdz aizsargāt sabiedrību 
pret klimata pārmaiņu ietekmi;

Or. sl

Grozījums Nr. 344
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
132. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

132. aicina Padomi izskatīt jautājumu par 
ES budžeta neizmantoto attaisnoto 
izmaksu problemātiku, lai 
nepieciešamības gadījumā nodotu šos 
līdzekļu klimata politikas mērķu 
īstenošanai;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 345
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
132.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

132.a ierosina, ka turpmākajās 
strukturālo un lauksaimniecības 
pasākumu programmās ir jāietver klimata 
aspekts, kam jābūt iekļautam arī vispārējā 
vides politikā, lai tādējādi samazinātu 



AM\746192LV.doc 67/83 PE414.131v01-00

                            Ārējais tulkojums LV

birokrātiju;

Or. de

Grozījums Nr. 346
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
132.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

132.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
sekmēt tīro tehnoloģiju attīstību, tostarp 
izmantojot publisko iepirkumu pirms 
komercializācijas; 

Or. sl

Grozījums Nr. 347
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
133. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

133. kā budžeta iestāde ierosina kopā ar 
Padomi nākamajās finanšu prognozēs 
izvirzīt klimata pārmaiņas un to 
apturēšanas pasākumus par augstāko 
prioritāti;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 348
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
133. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

133. kā budžeta iestāde ierosina kopā ar 
Padomi nākamajās finanšu prognozēs
izvirzīt klimata pārmaiņas un to 
apturēšanas pasākumus par augstāko
prioritāti; 

kā budžeta iestāde ierosina kopā ar Padomi 
nākamajā finanšu plānā izvirzīt klimata 
pārmaiņas un to apkarošanas pasākumus 
par galveno prioritāti, paredzot arī lielāku 
elastības pakāpi, lai, cīnoties pret 
klimatiskām katastrofām un 
neparedzētām problēmām, būtu iespējams 
ātri mobilizēt resursus; šajā saistībā 
aicina piešķirt jaunu finansējumu 
dažādās budžeta pozīcijās, piemēram, 
saistībā ar humānās palīdzības fondiem 
reaģēšanai uz klimatiskām katastrofām, 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
(KĀDP) līdzekļiem un Stabilitātes 
instrumentu profilaktiskas drošības 
politikas kontekstā vai reaģēšanai uz 
klimatiskiem drošības draudiem vai 
konfliktiem, kā arī citiem ārējās darbības 
līdzekļiem, kas piemērojami vajadzības 
gadījumā; 

Or. en

Grozījums Nr. 349
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
133. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

133. kā budžeta iestāde ierosina kopā ar 
Padomi nākamajās finanšu prognozēs
izvirzīt klimata pārmaiņas un to 
apturēšanas pasākumus par augstāko
prioritāti;

133. kā budžeta iestāde uzsver kopā ar 
Padomi, ka nākamajā finanšu plānā
jāizvirza klimata pārmaiņas un to 
apkarošanas pasākumi par galveno
prioritāti;

Or. fr
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Grozījums Nr. 350
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
133.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

133.a aicina turpmāk pārstrukturēt 
budžetu, lai uzsvērtu klimata pārmaiņu 
nozīmi un piešķirtu finansējumu visiem 
ierosinātajiem „zaļās” politikas 
virzieniem, uzsverot to, ka pašreizējo 
resursu pārdale nav pietiekama un tādēļ 
noteikti ir jāpiešķir jauni resursi;

Or. en

Grozījums Nr. 351
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
133.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

133.a aicina otru budžeta lēmējiestādi un 
Komisiju izveidot Eiropas Klimata 
pārmaiņu fondu, ko finansētu no 
turpmākajā siltumnīcefekta gāzu emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēmā gūtajiem
ienākumiem, kurus savukārt izmantotu, 
lai atbalstītu adaptāciju, ietekmes 
mazināšanu, energoefektivitāti un 
ilgtspējīgu patēriņu;

Or. fr

Grozījums Nr. 352
Anders Wijkman, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
133.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

133.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
steidzami pieņemt jaunus, novatoriskus 
finanšu mehānismus, lai palīdzētu ātri 
īstenot gan vietējo, gan ārējo klimata 
politiku, kas paredz arī piešķirt 
ieņēmumus no ES ETS un Komisijas, kā 
arī ieviest Pasaules Bankas kopējo 
priekšlikumu izveidot Pasaules 
finansēšanas mehānismu klimata jomā, 
kura pamatā būtu iepriekšējas palīdzības 
sniegšanas princips;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc 133. punkta

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Izglītība, apmācība un sabiedrības 
izpratnes veicināšana

Izglītība, apmācība, ziņošana, marķēšana
un sabiedrības izpratnes veicināšana 

Or. en

Grozījums Nr. 354
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
134. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

134. aicina dalībvalstu kompetentās 
iestādes veidot jaunas profesijas un 
pielāgot ekonomiskās struktūras 
pārmaiņām, ko paātrina klimata pārmaiņas 
un to ietekme, atbilstošajām nodarbinātības 
specifiskajām prasībām gan praktisko 

134. aicina dalībvalstu kompetentās 
iestādes veidot jaunas profesijas un 
pielāgot ekonomiskās struktūras 
pārmaiņām, ko paātrina klimata pārmaiņas 
un to ietekme, atbilstošajām nodarbinātības 
specifiskajām prasībām gan praktisko 
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profesionālo izglītību, gan arī arodskolas 
un studiju programmas profesionālās 
izglītības augstskolās un universitātēs;

profesionālo izglītību, gan arī arodskolas 
un studiju programmas profesionālās 
izglītības augstskolās un universitātēs; 
turklāt aicina regulāri izanalizēt, kādas ir 
jaunās vajadzīgās prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
134.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

134.a atzīst darba ņēmēju un viņu 
pārstāvju būtisko nozīmi savu uzņēmumu 
un darba vietu apzaļumošanā gan valsts, 
gan starptautiskajā līmenī, un aicina 
Kopienu atbalstīt paraugparkses attīstību, 
apmaiņu un izplatību;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Dorette Corbey, Riitta Myller, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
135. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

135. uzskata, ka ir steidzami nepieciešams
vēl vairāk integrēt iedzīvotāju ikdienas
izpratnē enerģijas taupīšanas, 
energoefektivitātes un atjaunojamu 
enerģijas avotu jautājumus, un tādēļ aicina 
ieviest vispārējus un vienkāršus 
energoefektivitātes standartus visām dzīves 
jomām;

135. aicina Komisiju izstrādāt 
komunikācijas stratēģijas, lai informētu 
sabiedrību par klimata pārmaiņu zinātni 
(atbilstīgi IPCC jaunākajiem 
atklājumiem), enerģijas taupīšanas 
stratēģijām, energoefektivitātes 
pasākumiem un atjaunojamu enerģijas 
avotu izmantošanu, turklāt iesaka ES 
jauniešu apmaiņas programmās 
koncentrēties uz kopējiem izpratnes 
veicināšanas projektiem klimata 
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pārmaiņu jautājumos, un tādēļ aicina 
Komisiju reizi gadā ar Eirobarometra 
starpniecību veikt iedzīvotāju aptauju, lai 
noskaidrotu viņu attieksmi un izpratni par 
klimata pārmaiņām, kā arī ieviest 
vispārējus un vienkāršus 
energoefektivitātes standartus visām dzīves 
jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
135. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

135. uzskata, ka ir steidzami nepieciešams 
vēl vairāk integrēt iedzīvotāju ikdienas 
izpratnē enerģijas taupīšanas, 
energoefektivitātes un atjaunojamu 
enerģijas avotu jautājumus, un tādēļ aicina 
ieviest vispārējus un vienkāršus 
energoefektivitātes standartus visām dzīves 
jomām;

135. uzskata, ka ir steidzami nepieciešams 
vēl vairāk integrēt iedzīvotāju ikdienas 
izpratnē enerģijas taupīšanas, 
energoefektivitātes un atjaunojamu 
enerģijas avotu jautājumus, un tādēļ aicina 
ieviest vispārējus un vienkāršus 
energoefektivitātes standartus visām dzīves 
jomām, kā arī ieviest stimulus (piemēram, 
nodokļu veidā), lai veicinātu atbildīgu
enerģijas patērēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 358
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
136. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

136. aicina visas dalībvalstis kopā ar 
elektroenerģijas piegādātājiem uzsākt 
dialogu ar iedzīvotājiem, lai pārliecinātu 
sabiedrību par energoefektivitātes 

136. aicina visas dalībvalstis kopā ar 
elektroenerģijas piegādātājiem uzsākt 
dialogu ar iedzīvotājiem, lai pārliecinātu 
sabiedrību par to, ka no enerģētikas un
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palielināšanas ar modernām fosilā 
kurināmā spēkstacijām nepieciešamību no 
klimata politikas viedokļa un pārrunāt arī 
jautājumus par CO2 uztveršanu un 
sekvestrāciju (CCS);

klimata politikas viedokļa ir jānodrošina 
bezmaksas energobilances iespējas, 
tādējādi ļaujot iedzīvotājiem samazināt 
savas patērētās enerģijas apjomu un līdz 
ar to arī emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 359
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
137. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

137. norāda uz tādiem veiksmīgajiem 
projektiem Eiropas Mobilitātes nedēļas 
ietvaros kā „Diena bez auto” un uzsver 
nepieciešamību sniegt iedzīvotājiem vielu 
pārdomām saistībā ar pilsētu mobilitāti ar 
nolūku noskaidrot viņu kā satiksmes 
dalībnieku rīcību pilsētās un neierobežot
jēdzienu „individuālā mobilitāte”, saprotot 
ar to ne tikai personīgās vieglās 
automašīnas izmantošanu, bet arī visus 
pārvietošanās veidus pilsētā un 
aglomerācijā, proti, riteņbraukšanu, 
automašīnu koplietošanu, automašīnu 
koplietošanas pakalpojumus, taksometru,
sabiedrisko pasažieru transportu;

137. aicina Komisiju dalīties informācijā 
ar iedzīvotājiem un dalībvalstīm par 
tādiem veiksmīgiem projektiem Eiropas 
Mobilitātes nedēļas ietvaros kā „Diena bez 
auto” un uzsver nepieciešamību sniegt 
iedzīvotājiem vielu pārdomām saistībā ar 
pilsētniecisko mobilitāti, lai noskaidrotu
viņu kā satiksmes dalībnieku rīcību pilsētās 
un neierobežotu jēdzienu „individuālā 
mobilitāte”, saprotot ar to ne tikai 
personīgās vieglās automašīnas 
izmantošanu, bet arī visus pārvietošanās 
veidus pilsētās un piepilsētās, proti, 
riteņbraukšanu, automašīnu koplietošanu, 
automašīnu koplietošanas pakalpojumus, 
taksometru un sabiedrisko pasažieru 
transportu;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
139. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

139. īpaši uzsver nepieciešamību informēt, 
konsultēt iedzīvotājus uz vietas un ļaut 
tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas 
procesos un mudina pilsētu centrus un 
lielpilsētas noteikt specifiskus 
samazināšanas mērķus un īstenot tos, 
izmantojot vietējās inovatīvās pētījumu 
pamatprogrammas;

139. īpaši uzsver nepieciešamību informēt, 
konsultēt iedzīvotājus uz vietas un ļaut 
tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas 
procesos un mudina pilsētu centrus, 
reģionus un lielpilsētas noteikt specifiskus 
samazināšanas mērķus un īstenot tos, 
izmantojot vietējās vai reģionālās
novatoriskas pētījumu pamatprogrammas, 
kurām atbalstu piešķir valsts iestādes;

Or. de

Grozījums Nr. 361
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
139.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

139.a aicina dalībvalstis, lai veicinātu 
sabiedrības izpratni, attiecīgajos 
būvniecības noteikumos paredzēt, ka 
iedzīvotāji, iesniedzot pieteikumu 
būvatļaujas saņemšanai, saņem izsmeļošu 
informāciju par to, kādas ir vietējās 
iespējas izmantot atjaunojamos enerģijas 
avotus;

Or. de

Grozījums Nr. 362
David Martin

Rezolūcijas priekšlikums
140. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

140. ierosina vietējām un reģionālām 
pašvaldībām, apgabalu padomēm, pilsētu 

140. ierosina vietējām un reģionālām 
iestādēm, apgabalu padomēm, pilsētu 
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daļām vai pašvaldībām un galvenokārt
valsts iestādēm, skolām vai bērnu un 
jauniešu atbalsta iestādēm veikt „enerģijas 
taupīšanas konkursus”, lai veicinātu 
sabiedrības izpratni par enerģijas 
taupīšanas potenciālu un tādējādi panāktu 
iedzīvotāju iesaistīšanos un izglītošanos;

daļām vai pašvaldībām un galvenokārt 
valsts iestādēm, skolām vai bērnu un 
jauniešu atbalsta iestādēm organizēt
„enerģijas taupīšanas konkursus”, kā arī 
vietēja mēroga kampaņas ar pietiekamu 
resursu nodrošinājumu valsts un ES 
līmenī, lai veicinātu sabiedrības izpratni 
par enerģijas taupīšanas potenciālu un 
tādējādi panāktu iedzīvotāju iesaistīšanos 
un izglītošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 363
Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
141. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

141. ierosina Komisijai pasludināt Eiropas 
Resursu energoefektivitātes gadu, lai visos 
politikas līmeņos pievērstu iedzīvotāju 
uzmanību efektīvākai resursu izmantošanai 
un izmantotu jautājumu par klimata 
pārmaiņām, lai īstenotu debates par resursu 
pieejamību un izmantošanu;

141. ierosina Komisijai pasludināt Eiropas 
Energoefektivitātes un resursu efektivitātes
gadu, lai visos politikas līmeņos pievērstu 
iedzīvotāju uzmanību efektīvākai resursu 
izmantošanai un izmantotu jautājumu par 
klimata pārmaiņām, lai īstenotu debates par 
resursu pieejamību un izmantošanu; aicina 
Komisiju un dalībvalstis cīnīties pret 
energoresursu nepietiekamību, kā arī 
nodrošināt ūdens taupības kultūras 
attīstību un ar izglītības programmu 
palīdzību veicināt sabiedrības izpratni par 
ūdens taupīšanu; aicina Komisiju izskatīt 
iespēju sekmēt pilsētu tīkla izveidi, lai 
veicinātu ūdens ilgtspējīgu izmantošanu, 
par mērķi nosakot labas prakses apmaiņu 
un izmēģinājuma projektu kopīgu 
īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 364
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
141.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

141.a atzīst, ka Eiropas Savienībai ir 
jāapver ievērojami samazinājumi attiecībā 
uz lopkopības produkcijas ražošanu un
patēriņa kopējo apjomu, ja tā vēlas 
atrisināt jautājumu par pārtikas nozares 
siltumnīcefekta gāzu emisijām;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
142. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

142. uzskata, ka ES ir jāveicina 
sabiedrības izpratne par to, ka pieeja 
pietiekamam daudzumam dzeramā ūdens 
nav pašsaprotama;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 366
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
143. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

143. uzskata, ka reklāma un informācija 
par produktiem ir būtisks instruments, lai 
veicinātu patērētāju izpratni par patēriņa 
preču vides jomā radītajām izmaksām un 
izmainītu patērētāju rīcību; tomēr brīdina 

143. uzskata, ka reklāma un informācija 
par produktiem ir būtisks instruments, lai 
veicinātu patērētāju izpratni par patēriņa 
preču vides jomā radītajām izmaksām un 
izmainītu patērētāju rīcību; tomēr brīdina 
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par „Greenwashing” un aicina valstu un
Eiropas rūpniecības apvienības izveidot 
savai nozarei reklāmas ētikas kodeksu, lai 
piemērotu atbilstošas sankcijas 
maldinošām reklāmām un kļūdainai 
informācijai par produktu ietekmi uz vidi, 
kā arī respektētu pastāvošās Eiropas tiesību 
normas reklāmas jomā;

par „greenwashing” risku un aicina 
Komisiju un dalībvalstis, apspriežoties ar
Eiropas rūpniecības apvienībām, izveidot 
savai nozarei reklāmas un marķēšanas
ētikas kodeksu, lai piemērotu atbilstošas 
sankcijas par maldinošu reklāmu un 
kļūdainu informāciju par produktu ietekmi 
uz vidi, kā arī ievērotu pastāvošās Eiropas 
tiesību normas reklāmas un marķēšanas
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
144. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

144. uzskata, ka ir būtiski dialogā ar 
iedzīvotājiem un mazumtirdzniecības 
pārstāvjiem galvenokārt veicināt reģionālu 
un sezonālu produktu izmantošanu un tajā 
pašā laikā pieļaut iespēju piesaistīt kā 
palīginstrumentu lēmuma pieņemšanai 
informāciju patērētājiem par gaļas 
produktiem piemēroto ražošanas veidu, lai 
pievērstu lielāku lopkopības nozares 
uzmanību klimata pārmaiņu ietekmei;

144. uzskata, ka ir būtiski dialogā ar 
iedzīvotājiem un mazumtirdzniecības 
pārstāvjiem galvenokārt orientēties uz
reģionālu un sezonālu produktu 
izmantošanu un sniegt patērētājiem 
informāciju, jo īpaši obligāto informāciju 
uz marķējuma, par gaļas produktu
ražošanas veidu, lai tādējādi uzsvērtu
lopkopības nozares ietekmi uz klimatu;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Jens Holm, Roberto Musacchio

Rezolūcijas priekšlikums
144.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

144.a uzskata, ka iedzīvotāji ir vairāk 
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jāinformē par to, ka, samazinoties gaļas 
un piena produktu ražošanas un patēriņa 
apjomam, kristos arī siltumnīcefekta gāzu 
emisiju līmenis, kā arī samazinātos risks 
saslimt ar noteiktiem vēža paveidiem, 
sirds slimībām un aptaukošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
146. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

146. atzinīgi vērtē uzņēmumu iniciatīvu, 
iesaistot organizācijas un vidējos piegādes 
uzņēmumus, īstenot uzņēmumu iekšējos 
emisiju samazināšanas mērķus un, 
izmantojot sakaru stratēģiju, reklamēt 
sabiedrībā ilgtspējīgu ražošanu un 
patēriņu; mudina uzņēmumu apvienības 
dalībvalstīs un Eiropas līmenī uzsvērt 
ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi kā 
īpašu monopolstāvokļa pazīmi konkurences 
ietvaros;

146. atzinīgi vērtē lielāko uzņēmumu 
iniciatīvu, iesaistot savus darbiniekus, kā 
arī mazos un vidējos piegādes uzņēmumus, 
īstenot uzņēmumu iekšējos emisiju 
samazināšanas mērķus un, izmantojot 
komunikācijas stratēģiju, reklamēt 
ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu; mudina 
uzņēmumu apvienības dalībvalstīs un 
Eiropas līmenī uzsvērt ilgtspējīgu 
uzņēmējdarbības praksi kā īpašu vērtību 
saistībā ar konkurenci; iesaka Komisijai 
ierosināt pasākumus, kas visām 
komerciālām un nekomerciālām vienībām 
reizi gadā liek obligāti publiski paziņot 
par savu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
apjomu un ienākumiem, kas gūti no 
darījumiem emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 370
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc 146. punkta (jauns)



AM\746192LV.doc 79/83 PE414.131v01-00

                            Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rīcības programma klimata pārmaiņu 
apkarošanai 2009.–2014. gadam  

Or. en

Grozījums Nr. 371
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
146.a punkts (jauns) (pēc jaunā apakšvirsraksta)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

146.a aicina izstrādāt Rīcības programmu 
klimata pārmaiņu apkarošanai 2009.–
2014. gadam, kura jāīsteno turpmāk 
izklāstītajā kārtībā.
ES līmenī Komisijai un dalībvalstīm: 
1. jāvada apspriedes vietējā un pasaules 
līmenī, veicot arī pasākumus, lai jau 
tagad cīnītos pret klimata pārmaiņām;
2. ES mērogā jāizveido, jāfinansē un 
jāievieš supertīkls, kas būtu pieejams 
visiem elektroenerģijas piegādātājiem;
3. jāveicina un jāfinansē ilgtspējīga 
transporta infrastruktūra, kura samazinās 
oglekļa emisijas un kurai jāietver 
ūdeņraža tehnoloģija, kā arī investīcijas 
ātrgaitas dzelzceļa izveidē;
4. jāizstrādā jaunas komunikācijas 
stratēģijas, kas izglītos iedzīvotājus un 
vienkāršā veidā sniegs tiem stimulus 
samazināt emisijas, piemēram, sniedzot 
informāciju par oglekļa saturu produktos 
un pakalpojumos;
5. jāizstrādā tiesību akti, lai mudinātu 
visas rūpniecības nozares cīņā pret 
klimata pārmaiņām izvirzīties 
līderpozīcijā, sākot jau ar prasību 
nodrošināt pārredzamību par oglekļa 
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dioksīda emisijām;
6. ciešāk sasaistīt Lisabonas programmu, 
sociālo darba kārtību un klimata 
pārmaiņu politiku.
Eiropas Parlaments atzinīgi novērtētu 
tādas paraugprakses veicināšanu un 
apmaiņu starp vietējām iestādēm, kas 
attiecas uz:
1. energoefektivitātes pasākumiem, lai 
cīnītos pret energoresursu 
nepietiekamību, paredzot sasniegt „nulles 
enerģijas” mērķus attiecībā uz privātām, 
komerciālajām un valsts ēkām; 
2. atkritumu pārstrādi un atkārtotu 
izmantošanu, piemēram, infrastruktūras 
izveidi atkritumu savākšanas punktos;
3. infrastruktūras izveidi pasažieru 
automobiļiem, kam ir zems emisiju 
līmenis un kas izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus, kā arī stimulu ieviešanu 
tādu nulles emisiju transportlīdzekļu 
izgatavošanai, ko izmanto kā sabiedrisko 
transportu;
4. ilgtspējīgākas mobilitātes veicināšanu 
pilsētu un lauku reģionos;
5. adaptācijas pasākumu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 372
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
147. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

147. uzsver nepieciešamību risināt klimata 
pārmaiņu un to ietekmes problēmu, 
izmantojot politiskus pasākumus, 
pamatojoties uz ilgtermiņa perspektīvām,
un konsekventi īstenot to pamatā esošos
lēmumus, un nepakārtoties īstermiņa 

147. uzsver nepieciešamību risināt klimata 
pārmaiņu un to ietekmes problēmu, 
izmantojot politiskus un izglītojošus
pasākumus, pamatojoties uz ilgtermiņa 
perspektīvām un konsekventi īstenojot 
lēmumus, turklāt nepakļaujot tos īstermiņa 
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politiskiem mērķiem; politiskiem mērķiem; mudina sekmēt 
tādus dzīvesveida un patēriņa ieradumus, 
kas orientēti uz ilgtspējīgu attīstību;

Or. pl

Grozījums Nr. 373
Anders Wijkman, Fiona Hall, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi

Rezolūcijas priekšlikums
147.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

147.a atzīst, ka mēs varam nonākt tādā 
situācijā, kad siltumnīcefekta gāzu 
koncentrācija atmosfērā jau būs pārāk 
augsta, kas liks cilvēcei darīt visu 
iespējamo, lai atmosfērā samazinātu 
oglekļa dioksīdu, veicot CO2 uzkrāšanas 
pasākumus, izmantojot biomasu, arī 
bioloģiski aktīvo ogli;  

Or. en

Grozījums Nr. 374
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
149.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

149.a aicina Eiropas Parlamenta 
attiecīgās struktūras izstrādāt un trīs 
mēnešu laikā pēc tā pieņemšanas publicēt 
šī ziņojuma versiju, kas paredzēta plašai 
sabiedrībai;

Or. de
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Grozījums Nr. 375
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
B pielikums — 11.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 2007. gada 24. oktobra 
rezolūciju „Konvencionālie enerģijas 
avoti un energotehnoloģija”,

Or. de

Grozījums Nr. 376
Liam Aylward

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.a aicina valsts iestādes rādīt piemēru 
un pierādīt, ka, izmantojot publiskā 
iepirkuma procedūras, renovācija var būt 
rentabla;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Liam Aylward

Rezolūcijas priekšlikums
38.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38.a ierosina dalībvalstīm uzlabot un 
paplašināt energoefektivitātes sertifikātu 
izmantošanu, kā arī sasaistīt ieteikumus 
ar finansiālajiem stimuliem;

Or. en
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