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Grozījums Nr. 378
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums -A (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-A. Tā kā pasaulē jau desmit gadus nav 
notikusi globālā sasilšana un vidējā 
globālā temperatūra ir nemainīga vai 
pazeminās kopš 1998. gada,

Or. en

Grozījums Nr. 379
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums - A a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Aa. tā kā teorijas par globālās 
sasilšanas/klimata pārmaiņu saistības ar 
oglekļa dioksīda emisijām, kas rodas 
cilvēka darbību rezultātā, absolūts un 
obligāts priekšnoteikums ir noteiktu
raksturīgo iezīmju esamība (dažas no tām 
ir a) paaugstināta temperatūra tropu 
troposfērā, b) relatīva polārās 
temperatūras paaugstināšanās un c) 
okeānu temperatūras paaugstināšanās) 
un tā kā nav bijis iespējams empīriski 
pierādīt neviena šāda faktora eksistenci,

Or. en

Grozījums Nr. 380
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums - A b (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Ab. tā kā CO2 izraisītās klimata 
pārmaiņas nosaka logaritmiska sakarība, 
kuras rezultātā stājas spēkā atdeves 
samazināšanās likums, un tādējādi 
nākotnē atmosfēras CO2 koncentrācijas 
palielinājums ietekmēs klimatu tikai 
margināli salīdzinājumā ar pašreizējo 
līmeni,

Or. en

Grozījums Nr. 381
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums – A c (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Ac. tā kā pēdējo 5000 gadu laikā 
globālais klimats ir bijis siltāks nekā 
šodien vairākas reizes, īpaši holocēna 
maksimālajā, Romas optimālajā un 
Viduslaiku siltajā periodā, 

Or. en

Grozījums Nr. 382
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums – A d (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Ad. tā kā vairāk nekā 32 000 zinātnieku 
ir parakstījuši Oregonas deklarāciju, 
apstrīdot antropogēno globālās sasilšanas 
hipotēzi, kā arī 2008. gada marta 
Manhetenas deklarāciju,
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Or. en

Grozījums Nr. 383
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums – A e (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Ae. tā kā CO2  emisiju mazināšanai 
paredzētajiem pasākumiem, piemēram, 
Kioto protokolam, būtu niecīga ietekme uz 
klimatu (pat ja tie tiktu pilnībā īstenoti),

Or. en

Grozījums Nr. 384
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums – A f (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Af. tā kā, pat ja ES pieņems agresīvu 
emisiju politiku, ir maz ticams, ka citi 
lielākie emitētāji, piemēram, Ķīna un 
Indija, rīkosies tāpat, un ES upuri būs 
veltīgi un izraisīs graujošu ekonomisko 
kaitējumu un konkurētspējas zaudēšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 385
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums – A g (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Ag. tā kā izmaiņu jūras līmenī pētījumi 
neuzrāda aizvien lielāku līmeņa 
pieaugumu, kā tas bija paredzēts 
antropogēnajos klimata modeļos,

Or. en

Grozījums Nr. 386
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums – A h (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Ah. tā kā par spīti prognozēm par pretējo 
polārlāču populācijas pētījumi liecina par 
polārlāču skaita palielināšanos pēdējo
gadu desmitu laikā,

Or. en

Grozījums Nr. 387
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums – A i (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Ai. tā kā daudzi cienījamu ekonomistu 
pētījumi liecina, ka ierosināto klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumu
izmaksas būs ievērojami lielākas nekā visi 
iespējamie ieguvumi,

Or. en
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Grozījums Nr. 388
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums – A j (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-Aj. tā kā cienījamu ekonomistu, īpaši 
Bjørn Lomborg un viņa Kopenhāgenas
Konsensusa (Copenhagen Consensus)
pētījumi liecina, ka cilvēcei būtu daudz 
lietderīgāk, ja CO2 emisiju mazināšanai 
paredzētos līdzekļus izlietotu citām 
programmām, piemēram, malārijas 
apkarošanai vai tīra ūdens, veselības 
aprūpes un izglītības nodrošināšanai
trešās pasaules valstīs,

Or. en

Grozījums Nr. 389
Anne Ferreira, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums A

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā jaunrades saglabāšana ir 
pienākums, kas tiek nodots no vienas 
paaudzes nākamajai,

dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 390
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums A

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā jaunrades saglabāšana ir 
pienākums, kas tiek nodots no vienas 

A. tā kā visu sugu daudzveidības 
saglabāšana ir pienākums, kas tiek nodots 
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paaudzes nākamajai, no vienas paaudzes nākamajai

Or. en

Grozījums Nr. 391
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums A a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā globālā sasilšana tagad ir atzīta 
par ļoti nopietnu, neatliekamu un cilvēku 
radītu problēmu un tai jau ir būtiska 
ietekme, izraisot klimata pārmaiņas,

Or. en

Grozījums Nr. 392
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums B

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā īpaši šī pilnvaru termiņa laikā 
Eiropas Parlamenta paveiktais darbs 
saistībā ar klimata pārmaiņām ir bijis 
iedvesmas avots un uzdevums rīkoties, 
izveidojot integrētu Eiropas klimata 
aizsardzības politiku,

B. tā kā īpaši šī pilnvaru termiņa laikā 
Eiropas Parlamenta paveiktais darbs 
saistībā ar klimata pārmaiņām ir bijis 
uzdevums rīkoties, izveidojot integrētu 
Eiropas klimata aizsardzības politiku,

Or. de

Grozījums Nr. 393
Dorette Corbey, Åsa Westlund, Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums B
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā īpaši šī pilnvaru termiņa laikā 
Eiropas Parlamenta paveiktais darbs 
saistībā ar klimata pārmaiņām ir bijis 
iedvesmas avots un uzdevums rīkoties, 
izveidojot integrētu Eiropas klimata 
aizsardzības politiku,

B. tā kā īpaši šī pilnvaru termiņa laikā 
Eiropas Parlamenta paveiktais darbs 
saistībā ar klimata pārmaiņām ir bijis 
iedvesmas avots un uzdevums rīkoties, 
izveidojot integrētu Eiropas klimata 
aizsardzības politiku un saskaņojot 
klimata pārmaiņas ar ilgstpējīgu 
ekonomisko izaugsmi,

Or. en

Grozījums Nr. 394
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums C

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā identitāti veidojošā vadošā 
Eiropas Savienības loma starptautiskajā 
cīņā pret globālo sasilšanu ir uzskatāma 
par obligātu attiecībā pret Eiropas 
pilsoņiem, ir nepieciešams ne tikai 
formulēt vidēja termiņa un ilgtermiņa 
mērķus klimata aizsardzībā, bet arī tos 
īstenot, tālredzīgi izmantojot politiskus 
pasākumus,

dzēsts

Or. pl

Grozījums Nr. 395
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums C

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā identitāti veidojošā vadošā Eiropas 
Savienības loma starptautiskajā cīņā pret 

C. tā kā Eiropas Savienības vadošā loma 
starptautiskajā cīņā pret globālo sasilšanu 
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globālo sasilšanu ir uzskatāma par obligātu 
attiecībā pret Eiropas pilsoņiem, ir 
nepieciešams ne tikai formulēt vidēja 
termiņa un ilgtermiņa mērķus klimata 
aizsardzībā, bet arī tos īstenot, tālredzīgi 
izmantojot politiskus pasākumus,

un tās kā jaunattīstības valstu savienības 
īpašā atbildība veido tās identitāti un ir 
uzskatāma par obligātu attiecībā pret 
Eiropas pilsoņiem, ir nepieciešams ne tikai 
formulēt vidēja termiņa un ilgtermiņa 
mērķus klimata aizsardzībā, bet arī tos 
īstenot, tālredzīgi izmantojot politiskus 
pasākumus, kā arī risinot politisko dialogu 
ar jaunattīstības valstīm,

Or. en

Grozījums Nr. 396
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums C a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā Eiropas Savienības galvenais 
mērķis gan attiecībā uz iekšējo politiku, 
gan ārējām attiecībām ir veicināt 
cilvēktiesību ievērošanu un tā kā Eiropas 
Savienība jo īpaši atzīst par svarīgām 
tiesības uz dzīvību, drošību, veselību, 
izglītību un vides aizsardzību, kā arī to 
cilvēku aizsardzību, kas ir īpaši jūtīgi pret 
vides pārmaiņu izraisītajām sekām, tajā 
skaitā sievietes, bērni, veci cilvēki un 
cilvēki ar veselības traucējumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 397
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums D

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pašreizējie un arī nākamie 
parlamentu pārstāvji un Eiropas pilsoņu 

D. tā kā pašreizējie un arī nākamie 
parlamentu pārstāvji un Eiropas pilsoņu 
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pārstāvji no paaudzes paaudzē vadīsies pēc 
šiem klimata politikas principiem, kā arī 
ilgtspējības, sociālās kohēzijas un sociālā 
taisnīguma principiem, un tiem 
nevajadzētu apstāties pie nepieciešamo 
klimata aizsardzības mērķu īstenošanas,

pārstāvji no paaudzes paaudzē vadīsies pēc 
šiem ilgtspējības, sociālās kohēzijas un 
taisnīgas klimata politikas principiem, un 
tiem nevajadzētu apstāties pie 
nepieciešamo klimata aizsardzības mērķu 
īstenošanas,

Or. pl

Grozījums Nr. 398
Guido Sacconi

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums D a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Da. tā kā klimata pārmaiņām ir īpaši 
postoša ietekme, kas nes lielus 
zaudējumus, uz atsevišķiem reģioniem, 
piemēram, augstienēm un piekrastes 
teritorijām,

Or. it

Grozījums Nr. 399
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums E

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā klimata pārmaiņas ir uzskatāmas 
par izaicinājumu, kuram nepastāv vispārīgs 
politisks risinājums, bet, papildinot ar 
pastāvošajām iespējām un ievērojami 
palielinot efektivitāti visās ekonomikas un 
sabiedrības jomās, var tikt panākts 
ieguldījums resursu un sadales problēmu 
risinājumā un izlīdzināts ceļš uz trešo 
rūpniecisko revolūciju,

E. tā kā klimata pārmaiņas ir uzskatāmas 
par izaicinājumu, kuram nepastāv vispārīgs 
politisks risinājums, bet, papildinot ar 
pastāvošajām iespējām un ievērojami 
palielinot efektivitāti visās ekonomikas un 
sabiedrības jomās, var tikt panākts 
ieguldījums resursu un sadales problēmu 
risinājumā,

Or. de
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Grozījums Nr. 400
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums E a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā būtisks Eiropas klimata politikas 
elements tas, ka tā var kļūt izdevīga, un tā 
kā ir jāizvairās noteikt mērķus, kas 
nonāktu pretrunā ar Lisabonas stratēģiju,

Or. de

Grozījums Nr. 401
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums F a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā ir nepieciešami steidzami 
pasākumi elektroenerģijas un degvielas 
trūkuma problēmas risināšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 402
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums F a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā enerģijas tirgus attīstība palīdz 
sasniegt klimata mērķus, jo tirgus 
orientēti enerģijas cenu pieaugumi ir 
svarīgs stimuls ilgtspējīgai resursu 
izmantošanai un tādējādi zemam CO2
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emisijas patēriņam,

Or. de

Grozījums Nr. 403
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums G

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā daudzi sektori jau veic savu 
ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā un ir jau pieejami 
ekonomiski samazināšanas līdzekļi klimata 
pārmaiņu ierobežošanai, kā arī 
tehnoloģijas efektivitātes uzlabošanai, 
tomēr to visaptverošu izmantošanu kavē 
tirgus piekļuves šķēršļi, birokrātija un
augstas finansēšanas izmaksas,

G. tā kā daudzas dalībvalstis un sektori jau 
veic savu ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanā un ir jau pieejami 
ekonomiski tehniski iedarbīgi  
samazināšanas līdzekļi klimata pārmaiņu 
ierobežošanai, kā arī tehnoloģijas 
efektivitātes uzlabošanai, tomēr to 
visaptverošu izmantošanu kavē 
organizatoriski šķēršļi, birokrātija un 
augstas finansēšanas izmaksas,

Or. pl

Grozījums Nr. 404
Adam Gierek, 

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums H

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā klimata pārmaiņas nav uzveicamas 
tikai ar emisiju apjoma samazināšanu 
atsevišķajos sektoros un ir nepieciešama 
sistemātiska problēmas izpēte, lai rastu 
politikā visus sektorus ietverošus 
risinājumus un, izmantojot saskaņotu 
likumdošanu, panāktu visā sabiedrībā 
īstenotas izmaiņas ražošanā un patēriņā,

H. tā kā klimata pārmaiņas nav uzveicamas 
tikai ar emisiju apjoma samazināšanu 
atsevišķajos sektoros un ir nepieciešama 
sistemātiska, pilnībā zinātniska problēmas 
izpratne, lai rastu politikā visus sektorus 
ietverošus risinājumus un, izmantojot 
saskaņotu likumdošanu, panāktu visā 
sabiedrībā īstenotas izmaiņas ražošanā un 
patēriņā un pielāgotos neizbēgamām 
pārmaiņām,
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Or. pl

Grozījums Nr. 405
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums H

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā klimata pārmaiņas nav uzveicamas 
tikai ar emisiju apjoma samazināšanu 
atsevišķajos sektoros un ir nepieciešama 
sistemātiska problēmas izpēte, lai rastu 
politikā visus sektorus ietverošus 
risinājumus un, izmantojot saskaņotu 
likumdošanu, panāktu visā sabiedrībā 
īstenotas izmaiņas ražošanā un patēriņā,

H. tā kā klimata pārmaiņas nav uzveicamas 
tikai ar emisiju apjoma samazināšanu 
atsevišķajos sektoros un ir nepieciešama 
sistemātiska problēmas izpēte, lai rastu
politikā visus sektorus ietverošus 
risinājumus un, izmantojot saskaņotu 
likumdošanu, panāktu visā sabiedrībā 
īstenotas izmaiņas ražošanā un patēriņā un 
tirdzniecības modeļos,

Or. en

Grozījums Nr. 406
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums H a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ha. tā kā pasākumi, kas paredzēti 
siltumnīcefekta gāzu apjoma 
samazināšanai ražošanā, zemes 
izmantošanā un atkritumu 
apsaimniekošanā, ir lielākā prioritāte un 
tā kā ir jāatzīst patēriņa modeļu un dzīves 
veidu ļoti būtiskā nozīme; tā kā atsevišķu 
pilsoņu iesaistīšana tiešā cīņā pret klimata 
pārmaiņām, pielietojot personīgās oglekļa 
tirdzniecības sistēmu, piedāvā 
interesantas iespējas,

Or. en
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Grozījums Nr. 407
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums H a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cilvēku ietekme
H bis. tā kā klimata pārmaiņu ietekme uz 
cilvēku kopienām jau ir jūtama daudzos 
reģionos, piemēram, Sāhelā, ko ir skāris
tuksnešošanās fenomens, Bangladešā, kur
atkārtoti plosās plūdi, atsevišķos Eiropas 
reģionos, kā arī vairākās Klusā Okeāna 
salās, kurām draud pazušana zem ūdens, 
izraisot nacionālo valstu izzušanu 
nākotnē,

Or. fr

Grozījums Nr. 408
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums H b (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H ter. tā kā pielietotās adaptācijas 
stratēģijas šobrīd nav nedz pietiekami 
iedrošinātas, nedz ilgstošas un tās nevar 
novērst populācijas būtisku 
pārvietošanos; tā kā ir pamatotas bažas, 
ka nākamo gadu laikā var pieaugt to
iedzīvotāju skaits, kas bēg no vides 
apstākļiem, kuros nav iespējams dzīvot,

Or. fr
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Grozījums Nr. 409
Timothy Kirkhope

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums H a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ha. tā kā ir nepieciešams panākt pareizo 
līdzsvaru starp konkurējošiem 
spiedieniem, turpinot virzību pretī Eiropas 
vides uzlabošanai un samazinot 
siltumnīcefekta gāzu efektu,

Or. en

Grozījums Nr. 410
Emanuel Jardim Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums H a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H bis. tā kā ir jāņem vērā nomaļo reģionu 
un ES pienākumu īpašās iezīmes saskaņā 
ar EK līguma 299. panta 2. punktu,

Or. pt

Grozījums Nr. 411
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums I

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā sarunas par nolīgumu rīcībai pēc 
2012. gada, kas noritēja ANO vadībā, 
saskaņā ar Bali rīcības plānu norit šādas 
galvenajās jomās: emisiju apjoma 
samazināšana un jauni saistoši 
samazināšanas mērķi, pielāgošanas 
pasākumi, mežu līšana un iznīcināšana, 

I. tā kā sarunas par nolīgumu rīcībai pēc 
2012. gada, kas noritēja ANO vadībā, 
saskaņā ar Bali rīcības plānu norit šādas 
galvenajās jomās: emisiju apjoma 
samazināšana un jauni saistoši 
samazināšanas mērķi, pielāgošanas 
pasākumi, mežu līšana, iznīcināšana un 
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tehnoloģiju attīstība samazināšanas un 
pielāgošanas pasākumiem, nepieciešamie 
finanšu resursi un, visbeidzot, elastīgo 
mehānismu pārskatīšana atbilstoši 
Marakešas nolīgumiem, kas saistīti ar 
Kioto protokolu,

deģenerācija, tehnoloģiju attīstība risku 
mazinošiem un pielāgošanas pasākumiem, 
nepieciešamie finanšu resursi un, 
visbeidzot, elastīgo mehānismu 
pārskatīšana atbilstoši Marakešas 
nolīgumiem, kas saistīti ar Kioto protokolu,

Or. en

Grozījums Nr. 412
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums I a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ia. tā kā, lai panāktu sodu un stimulu 
efektivitāti, arī Pasaules Tirdzniecības 
organizācijai, Pasaules Bankai un 
Starptautiskajam Valūtas fondam ir aktīvi 
jāpieliek pūles riska mazināšanā,

Or. en

Grozījums Nr. 413
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums K

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā Padomes 2008. gada pavasara 
sanāksmē tika uzsvērts, ka ir nepieciešams 
paātrināt Bali rīcības plāna sarunu tempu, 
lai līdz 2009. gadam pieņemtu jaunu 
nolīgumu par klimata aizsardzību, kas būtu 
saderīgs ar ES mērķi ierobežot klimata 
pārmaiņas līdz 2 grādiem pēc Celsija,

K. tā kā Padomes 2008. gada pavasara 
sanāksmē tika uzsvērts, ka ir nepieciešams 
paātrināt Bali rīcības plāna sarunu tempu, 
lai līdz 2009. gadam pieņemtu jaunu 
nolīgumu par klimata aizsardzību, kas būtu 
saderīgs ar ES mērķi ierobežot klimata 
pārmaiņas līdz 2 grādiem pēc Celsija,

Or. en
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Grozījums Nr. 414
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums K a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ka. tā kā cilvēku kopienas ir attīstījušās 
ļoti dažādos temperatūras un klimatu 
apstākļos un tā kā komentētāji apgalvo, 
ka pielāgošanās klimata pārmaiņām ir 
daudz apdomīgāka un praktiskāka 
atbildes reakcija uz klimata pārmaiņām, 
nekā mēģinājumi to novērst,

Or. en

Grozījums Nr. 415
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums L

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā pasaules vadošās attīstītās valstis 
pagājušajā G8 samitā Tojako, Hokaido 
salā (Japānā), ir apņēmušās līdz 
2050. gadam samazināt oglekļa dioksīda 
emisiju uz pusi un vēlas šo mērķi īstenot 
arī sarunās par nolīgumu rīcībai pēc 
2012. gada,

dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 416
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums L a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

La. tā kā 33,5% Eiropas Savienības naftas 
importa ir no Krievijas un 30,5% no 
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arābu valstīm un tā kā 42% dabas gāzes 
importa ir no Krievijas un 28,4% no 
arābu valstīm,

Or. de

Grozījums Nr. 417
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums M

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā klimata pārmaiņas var saasināt
jau pastāvošo konfliktu iespējamību 
starptautiskajās attiecībās, piemēram, ar 
klimata pārmaiņām saistītas migrācijas, 
teritoriju zuduma un robežu strīdu dēļ, kas 
radušies plūdu un krasta līniju 
pārvietošanās rezultātā, kā arī konfliktu par 
resursiem, kas radušies lauksaimniecībā 
izmantojamo platību samazināšanās vai
ūdens nepietiekamības rezultātā,

M. tā kā klimata pārmaiņas var saasināt 
konfliktu iespējamību starptautiskajās 
attiecībās, piemēram, ar klimata 
pārmaiņām saistītas migrācijas, teritoriju 
zuduma un robežu strīdu dēļ, kas radušies 
plūdu un krasta līniju pārvietošanās 
rezultātā, kā arī konfliktu par resursiem, 
kas radušies lauksaimniecībā izmantojamo 
platību samazināšanās, ūdens 
nepietiekamības vai atmežošanas rezultātā,

Or. en

Grozījums Nr. 418
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums O

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā jaunattīstības valstīm pieejamie 
finanšu līdzekļi nav pietiekami adaptācijas 
pasākumiem un tie ir ievērojami 
jāpalielina,

O. tā kā rūpnieciskās valstis ir vēsturiski 
atbildīgas par klimata pārmaiņām un to 
morālais pienākums ir palīdzēt 
jaunattīstības valstīm to adaptācijas
centienos; tā kā jaunattīstības valstīm 
pieejamie finanšu līdzekļi ir nepietiekami 
adaptācijas pasākumiem un tie ir 
ievērojami jāpalielina,
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Or. en

Grozījums Nr. 419
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums O

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā jaunattīstības valstīm pieejamie 
finanšu līdzekļi nav pietiekami adaptācijas 
pasākumiem un tie ir ievērojami 
jāpalielina,

O. tā kā jaunattīstības valstu ieguldījums 
klimata pārmaiņās ir neliels, tomēr 
klimata pārmaiņas tās ietekmē visvairāk;
tā kā jaunattīstības valstīm pieejamie 
finanšu līdzekļi nav pietiekami riska 
mazināšanas un adaptācijas pasākumiem 
un tie ir ievērojami jāpalielina,

Or. en

Grozījums Nr. 420
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums O

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā jaunattīstības valstīm pieejamie 
finanšu līdzekļi nav pietiekami adaptācijas 
pasākumiem un tie ir ievērojami 
jāpalielina,

O. tā kā pieejamie finanšu līdzekļi nav 
pietiekami adaptācijas pasākumiem un tie 
ir ievērojami jāpalielina, īpaši 
jaunattīstības valstīm,

Or. en

Grozījums Nr. 421
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums O

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā jaunattīstības valstīm pieejamie O. tā kā jaunattīstības valstīm pieejamie 
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finanšu līdzekļi nav pietiekami adaptācijas 
pasākumiem un tie ir ievērojami
jāpalielina,

finanšu līdzekļi nav pietiekami adaptācijas 
pasākumiem un tie ir jāpalielina budžeta 
ietvaros,

Or. pl

Grozījums Nr. 422
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums O

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā jaunattīstības valstīm pieejamie 
finanšu līdzekļi nav pietiekami adaptācijas 
pasākumiem un tie ir ievērojami 
jāpalielina,

O .tā kā jaunattīstības valstīm pieejamie 
finanšu līdzekļi ir nepietiekami adaptācijas 
pasākumiem un tie ir ievērojami 
jāpalielina,

Or. en

Grozījums Nr. 423
Anders Wijkman, Fiona Hall, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums O a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Oa. tā kā patlaban pastāv lielas nepilnības
attiecībā uz adaptācijas finansēšanu 
jaunattīstības valstīs; tā kā saskaņā ar 
daudzpusējiem finansēšanas 
mehānismiem paredzētais kopējais 
finanšu līdzekļu daudzums 2007. gada 
vidū bija mazāk nekā 0,5% no 
aprēķinātajiem skaitļiem, saskaņā ar 
kuriem adaptācijas gada izmaksas ir no 
50 līdz 80 miljardiem ASV dolāru gadā,

Or. en
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Grozījums Nr. 424
Anders Wijkman, Fiona Hall, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums R a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ra. tā kā ES oglekļa emisijas profils ietver 
siltumnīcefekta gāzu emisiju Eiropā 
patērēto, bet citur ražoto preču ražošanā,

Or. en

Grozījums Nr. 425
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums S a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Sa. tā kā elektroenerģijas cenas ir 
galvenais elements un kļūs aizvien 
svarīgākas mūsu ekonomiku 
konkurētspējai un patērētājiem, kam tiek 
izrakstīti aizvien lielāki elektroenerģijas 
rēķini,

Or. en

Grozījums Nr. 426
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums T

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

T. tā kā Starptautiskā Enerģētikas 
aģentūra prognozē, ka pieprasījums pēc 
enerģijas pasaulē līdz 2030. gadam 
pieaugs vismaz par 60 %, un šis enerģijas 
pieprasījuma pieaugums tiek izraisīts arī 
valstīs, kas nesen sākušas 

dzēsts
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industrializēties,

Or. en

Grozījums Nr. 427
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums U

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

U. tā kā ir izslēdzams, ka pieaugošo 
pieprasījumu pēc enerģijas vidējā termiņā
un ilgtermiņā būs iespējams segt tikai ar 
fosiliem kurināmiem, un tā kā lēmumi 
investēt turpmākajos gados noteiks 
enerģētikas sistēmas struktūru un dažādos 
enerģijas veidus nākamajos gadu desmitos

U. tā kā lēmumi investēt turpmākajos 
gados noteiks enerģētikas sistēmas 
struktūru un dažādo enerģijas veidu sastāvu 
un oglekļa saturu nākamajos gadu 
desmitos un tā kā CO2 nesaturošus 
enerģijas resursus nedrīkst ierobežot ar 
nevajadzīgiem administratīvajiem 
apgrūtinājumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 428
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums V

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

V. tā kā pieprasījuma pēc enerģijas 
pieaugums rada nepieciešamību pēc 
vairākiem savstarpēji papildinošiem 
pasākumiem, piemēram, pēc pastāvošo 
fosilā kurināmā spēkstaciju 
modernizēšanas, lai panāktu ievērojamu 
efektivitātes paaugstināšanu, pēc jaunu 
spēkstaciju būvniecības un pastāvīgas 
atjaunojamo enerģijas avotu plašākas
pielietošanas,

V. tā kā pieprasījuma pēc enerģijas 
pieaugums rada nepieciešamību pēc 
vairākiem savstarpēji papildinošiem 
pasākumiem, piemēram, pēc pastāvošo 
fosilā kurināmā spēkstaciju un pārraides 
tīklu modernizēšanas, lai panāktu 
ievērojamu efektivitātes paaugstināšanu, 
pēc jaunu spēkstaciju būvniecības, 
izmantojot tradicionālus enerģijas avotus,
un pastāvīgas atjaunojamo enerģijas avotu 
plašākas pielietošanas,

Or. en



PE414.190v01-00 24/74 AM\746627LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 429
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums V

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

V. tā kā pieprasījuma pēc enerģijas 
pieaugums rada nepieciešamību pēc 
vairākiem savstarpēji papildinošiem 
pasākumiem, piemēram, pēc pastāvošo 
fosilā kurināmā spēkstaciju 
modernizēšanas, lai panāktu ievērojamu 
efektivitātes paaugstināšanu, pēc jaunu 
spēkstaciju būvniecības un pastāvīgas 
atjaunojamo enerģijas avotu plašākas 
pielietošanas,

V. tā kā pieprasījuma pēc enerģijas
pieaugums rada nepieciešamību pēc 
vairākiem savstarpēji papildinošiem 
pasākumiem, piemēram, pēc pastāvošo 
fosilā kurināmā spēkstaciju 
modernizēšanas, lai panāktu vispārēju
energoefektivitātes paaugstināšanu, pēc 
jaunu spēkstaciju būvniecības un 
pastāvīgas atjaunojamo enerģijas avotu 
plašākas pielietošanas,

Or. en

Grozījums Nr. 430
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums W

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

W. tā kā enerģijas taupīšana ir lētākais un 
tīrākais veids, kā saglabāt resursus un līdz 
ar to aizsargāt klimatu,

W. tā kā efektīga enerģijas lietošana ir
lētākais un tīrākais veids, kā saglabāt 
resursus un līdz ar to aizsargāt klimatu,

Or. sl

Grozījums Nr. 431
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums W
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

W. tā kā enerģijas taupīšana ir lētākais un 
tīrākais veids, kā saglabāt resursus un līdz 
ar to aizsargāt klimatu,

W. tā kā enerģijas taupīšana ir 
izdevūgākais un tīrākais veids, kā saglabāt 
resursus un līdz ar to aizsargāt klimatu
ilgtermiņā,

Or. en

Grozījums Nr. 432
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums W

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

W. tā kā enerģijas taupīšana ir lētākais un 
tīrākais veids, kā saglabāt resursus un līdz 
ar to aizsargāt klimatu,

W. tā kā enerģijas taupīšana ir lētākais un 
tīrākais veids, kā saglabāt resursus un līdz 
ar to aizsargāt klimatu, un tā kā ES 
energoefektivitātes uzlabošanā ieguldītās 
un atbalstītās pūles nodrošinās plašus 
strukturālus risinājumus visā ekonomikā, 
tādējādi bruģējot ceļu uz zaļu ekonomiku, 
kura rada zemu oglekļa emisijas līmeni,

Or. en

Grozījums Nr. 433
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums X

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

X. tā kā saistībā ar kodolenerģijas 
izmantošanu, neskatoties uz urāna 
pieejamību, joprojām pastāv jautājums 
par drošu kodolatkritumu gala 
noglabāšanu, kā arī par tehnoloģiju 
izplatīšanu nedemokrātiskās valstīs,

dzēsts
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Or. en

Grozījums Nr. 434
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums X

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

X. tā kā saistībā ar kodolenerģijas 
izmantošanu, neskatoties uz urāna 
pieejamību, joprojām pastāv jautājums 
par drošu kodolatkritumu gala 
noglabāšanu, kā arī par tehnoloģiju 
izplatīšanu nedemokrātiskās valstīs,

X. tā kā dažādos autoritatīvos ziņojumos 
ir norādīts, ka būs nepieciešams visu zema
CO2 līmeņa avotu ieguldījums klimata 
pārmaiņu izraisītā riska mazināšanā:

– Parlamenta 2007. gada 24. rezolūcija
par tradicionālajiem enerģijas avotiem un 
energotehnoloģiju1, saskaņā ar kuru 
“īstermiņa un vidēja termiņa lēmumiem 
par kodolenerģijas izmantošanu būs tieša 
ietekme arī uz ES reālistiski noteiktajiem
klimatiskajiem mērķiem”;
– Klimata pārmaiņu starpvaldības 
padomes (KPSP) ceturtais novērtējuma 
ziņojums 2007. gadā, kurā ir uzsvērts, ka 
“kodoltehnoloģija ir viens no galvenajiem 
patlaban komerciāli pieejamajiem riska 
mazināšanas līdzekļiem”,
____________________________
1 Pieņemti teksti, P6_TA(2007)0468.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums X

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

X. tā kā saistībā ar kodolenerģijas X. tā kā saistībā ar kodolenerģijas 
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izmantošanu, neskatoties uz urāna 
pieejamību, joprojām pastāv jautājums par 
drošu kodolatkritumu gala noglabāšanu, 
kā arī par tehnoloģiju izplatīšanu 
nedemokrātiskās valstīs,

izmantošanu, neskatoties uz urāna 
pieejamību, joprojām pastāv jautājums par 
kodoltehnoloģiju izplatīšanu 
nedemokrātiskās valstīs, un tā kā droša 
kodolatkritumu gala noglabāšana ir 
iespējama nevis virszemes, bet īpašās 
apakšzemes krātuvēs,

Or. pl

Grozījums Nr. 436
Anne Laperrouze, Philippe Busquin

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums X

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

X. tā kā saistībā ar kodolenerģijas 
izmantošanu, neskatoties uz urāna 
pieejamību, joprojām nav atrisināts
jautājums par drošu kodolatkritumu gala 
noglabāšanu, kā arī par tehnoloģiju 
izplatīšanu nedemokrātiskās valstīs,

X. tā kā saistībā ar kodolenerģijas 
izmantošanu, neskatoties uz urāna 
pieejamību, joprojām pastāv jautājums par 
drošu kodolatkritumu gala noglabāšanu, kā 
arī par tehnoloģiju izplatīšanu 
nedemokrātiskās valstīs,

Or. fr

Grozījums Nr. 437
Jens Holm, Roberto Musacchio, Baibre de Brun

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums Y

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Y. tā kā, pateicoties ITER projektam, 
Eiropa ir kļuvusi par kodolsintēzes kā 
viena no iespējamajiem enerģijas avotiem 
nākotnē attīstības centru,

dzēsts

Or. en



PE414.190v01-00 28/74 AM\746627LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 438
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums Y

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Y. tā kā, pateicoties ITER projektam, 
Eiropa ir kļuvusi par kodolsintēzes kā 
viena no iespējamajiem enerģijas avotiem 
nākotnē attīstības centru,

Y. tā kā ITER projekts ir kļuvis par 
kapitāla ietilpīgu attīstības centru 
iespējamajiem enerģijas avotiem nākotnē 
un jebkurš jauns ieguldījums enerģijas 
tirgū var būt tikai ļoti ilgtermiņa,

Or. nl

Grozījums Nr. 439
Dorette Corbey, Riitta Myller, Anne Ferreira, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums Z

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Z. tā kā pašreizējā biodegvielas politika ir 
nonākusi mērķu pretrunās, kas izpaužas, 
no vienas puses, pārtikas trūkumā un 
pieaugošajās pārtikas cenās un, no otras 
puses, pieaugošajā pieprasījumā pēc 
enerģijas un alternatīvas degvielas 
meklējumos,

dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 440
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums Z

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Z. tā kā pašreizējā biodegvielas politika ir Z. tā kā pašreizējā biodegvielas politika ir 
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nonākusi mērķu pretrunās, kas izpaužas, no 
vienas puses, pārtikas trūkumā un
pieaugošajās pārtikas cenās un, no otras 
puses, pieaugošajā pieprasījumā pēc 
enerģijas un alternatīvas degvielas 
meklējumos,

nonākusi mērķu pretrunās, kas izpaužas, no 
vienas puses, pārtikas trūkumā, 
pieaugošajās pārtikas cenās, bioloģiskās 
daudzveidības sarukumā un atmežošanā
un, no otras puses, pieaugošajā 
pieprasījumā pēc enerģijas un alternatīvas 
degvielas meklējumos,

Or. en

Grozījums Nr. 441
Anders Wijkman, Fiona Hall, John Bowis, Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums Z

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Z. tā kā pašreizējā biodegvielas politika ir 
nonākusi mērķu pretrunās, kas izpaužas, 
no vienas puses, pārtikas trūkumā un 
pieaugošajās pārtikas cenās un, no otras 
puses, pieaugošajā pieprasījumā pēc 
enerģijas un alternatīvas degvielas 
meklējumos,

Z. tā kā pašreizējā biodegvielas politika ir 
aplūkojama no globālas perspektīvas
viedokļa, saskaņā ar kuru, no vienas 
puses, eksistē  pieaugoša konkurence 
attiecībā uz auglīgo zemi un, no otras 
puses, pieaug pieprasījums pēc
atjaunojamās enerģijas, īpaši transporta 
sektorā,

Or. en

Grozījums Nr. 442
Dorette Corbey, Riitta Myller, Anne Ferreira, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums Z a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Za. tā kā pasaulē šobrīd ir vērojams 
pārtikas cenu pieaugums un kritisks 
pārtikas trūkums; tā kā šie faktori ir 
jāņem vērā jebkādās darbībās ar
bioloģisko degvielu, lai nepasliktinātu
pašreizējo situāciju,

Or. en
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Grozījums Nr. 443
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AA

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AA. tā kā biomasas ražošana enerģijas 
ražošanas un degvielas nolūkā daudzās 
jaunattīstības valstīs paver jaunas 
saimnieciskas iespējas un padara tās 
neatkarīgākas no energoresursu importa,

AA. tā kā biomasas ražošana enerģijas 
ražošanas un degvielas nolūkā daudzās 
jaunattīstības valstīs paver jaunas 
saimnieciskas iespējas un padara tās
neatkarīgākas no energoresursu importa, ar 
nosacījumu, ka ražošana ir ilgtspējīga un 
nerada, piemēram, monokultūras vai 
konkurenci ar pārtikas ražošanu,

Or. nl

Grozījums Nr. 444
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AC

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu
ilgtspējības kritērijus pirmās paaudzes
biodegvielu ražošanai, gan arī lai 
veicinātu otrās paaudzes attīstību bez 
ideoloģijas,

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jānosaka saistoši ilgtspējības kritēriji
biodegvielai, kuri veicinātu tādas 
biodegvielas attīstību, kas ļautu ievērojami
ietaupīt siltumnīcefekta gāzes, neatstājot 
negatīvu ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību, pārtikas ražošanu un 
taisnīgumu,

Or. en

Grozījums Nr. 445
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AC
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu 
ilgtspējības kritērijus pirmās paaudzes 
biodegvielu ražošanai, gan arī lai veicinātu 
otrās paaudzes attīstību bez ideoloģijas,

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu 
ilgtspējības kritērijus pirmās paaudzes 
biodegvielu ražošanai, gan arī lai veicinātu 
sintētiskās biodegvielas attīstību,

Or. en

Grozījums Nr. 446
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AC

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu 
ilgtspējības kritērijus pirmās paaudzes 
biodegvielu ražošanai, gan arī lai veicinātu 
otrās paaudzes attīstību bez ideoloģijas,

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu 
ilgtspējības kritērijus pirmās paaudzes 
biodegvielu ražošanai, gan arī lai veicinātu 
iespējami ātrāku otrās paaudzes attīstību,

Or. en

Grozījums Nr. 447
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AC

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu 
ilgtspējības kritērijus pirmās paaudzes
biodegvielu ražošanai, gan arī lai veicinātu 
otrās paaudzes attīstību bez ideoloģijas,

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu 
ilgtspējības kritērijus biodegvielu 
ražošanai, gan arī lai veicinātu otrās
paaudzes attīstību bez ideoloģijas,

Or. sl
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Grozījums Nr. 448
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AC

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu 
ilgtspējības kritērijus pirmās paaudzes 
biodegvielu ražošanai, gan arī lai veicinātu 
otrās paaudzes attīstību bez ideoloģijas,

AC. tā kā ilgtspējīgai biodegvielu politikai 
ir jābūt vērstai gan uz to, lai noteiktu 
ilgtspējības kritērijus pirmās paaudzes 
biodegvielu ražošanai, gan arī lai veicinātu 
turpmāku otrās paaudzes attīstību,

Or. nl

Grozījums Nr. 449
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AD

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AD. tā kā naftas pārstrādes rūpniecība 
jaunajām degvielām pilnīgu nepieciešamo
infrastruktūru spēs izveidot tikai pie 
atbilstoša apmēra pieprasījuma pēc 
biodegvielas, savukārt automašīnu 
rūpniecībā ir vērojama tehnoloģiju 
attīstība, pateicoties kam ar sensora 
palīdzību transportlīdzeklī ir iespējams 
noteikt benzīna un biodegvielas 
maisījuma attiecību, un šis papildu 
aprīkojums sniedz iespēju uzpildīt ar 
biodegvielu arī vecāka izlaiduma 
transportlīdzekļus, tādejādi panākot CO2 
emisiju apjoma samazināšanos visa veida 
transportlīdzekļiem,

AD. tā kā jauno degvielu infrastruktūra ir 
maz attīstīta, savukārt automašīnu 
rūpniecībā ir vērojama tehnoloģiju 
attīstība, pateicoties kam dzinēju
darbināšanā vār izmantot lielu 
biodegvielas proporciju,

Or. en
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Grozījums Nr. 450
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AD a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ADa. tā kā biodegvielu potenciālu var 
īstenot tikai tad, ja to uztver kā
ilgstspējīgas transporta sistēmu attīstības 
sastāvdaļu, tajā skaitā izstrādājot un 
izmantojot transportlīdzekļus ar ļoti 
ekonomisku degvielas patēriņu,

Or. en

Grozījums Nr. 451
Liam Aylward

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AD a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ADa. tā kā uzlabota energoefektivitāte ir 
vislabākais risinājums, kā Eiropai 
sasniegt klimata pārmaiņu mērķus un 
vienlaikus sniegt ieguldījumu 
energoapgādes drošībā, ekonomiskajā
izaugsmē un darba vietu radīšanā,

Or. en

Grozījums Nr. 452
Liam Aylward

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AD b (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ADb. tā kā valsts iestādēm ir jārāda 
piemērs un jādemonstrē, ka renovācija 
var būt izdevīga, organizējot publiskā 
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iepirkuma procedūras,

Or. en

Grozījums Nr. 453
Liam Aylward

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AD c (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ADc. tā kā dalībvalstīm ir jāuzlabo un 
jāpaplašina energoefektivitātes sertifikātu 
pielietojums un jāizveido saikne starp 
ieteikumiem un finanšu stimuliem,

Or. en

Grozījums Nr. 454
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AE a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AEa. tā kā vairākām dalībvalstīm nav 
izstrādāta skaidra energoefektivitātes 
stratēģija,

Or. en

Grozījums Nr. 455
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AE a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AEa. tā kā enerģijas patēriņa 
samazināšana, izmantojot 
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energoefektivitāti, individuālā un 
kopienas līmenī rada jaunas tirdzniecības 
un darba iespējas un palīdz cīnīties ar 
enerģijas trūkumu,

Or. en

Grozījums Nr. 456
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AF

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AF. tā kā, pateicoties termiskās izolācijas 
un apkures, respektīvi, dzesēšanas sistēmu, 
elektroierīču un ventilācijas iekārtu 
modernizēšanai, ēku sektoram 
(dzīvojamajām, ražošanas, kā arī 
sabiedriskajām ēkām) piemīt liels un 
rentabls CO2 samazināšanas potenciāls,

AF. tā kā, pateicoties termiskās izolācijas 
un apkures, respektīvi, dzesēšanas sistēmu, 
elektroierīču un ventilācijas iekārtu 
modernizēšanai un ierīkojot aizsardzību 
pret sauli, ēku sektoram (dzīvojamajām, 
ražošanas, kā arī sabiedriskajām ēkām) 
piemīt liels un rentabls CO2 samazināšanas 
potenciāls,

Or. de

Grozījums Nr. 457
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AF a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AFa. tā kā energoefektivitātes pasākumi 
izraisītu iesaistīto ekonomikas sektoru 
paplašināšanos, jaunu simtiem tūkstoš 
darba vietu radīšanu, piemēram, 
celtniecības nozarē,

Or. en
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Grozījums Nr. 458
Justas Vincas Paleckis + Rebecca Harms, Caroline Lucas + Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AG

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AG. tā kā maza enerģijas patēriņa ēkām 
bieži vien piemīt estētiski trūkumi,

dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 459
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AG

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AG. tā kā maza enerģijas patēriņa ēkām 
bieži vien piemīt estētiski trūkumi,

AG. tā kā maza enerģijas patēriņa ēkas ir 
pievilcīgas, modernas un izdevīgas,

Or. en

Grozījums Nr. 460
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AG

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AG. tā kā maza enerģijas patēriņa ēkām 
bieži vien piemīt estētiski trūkumi,

AG. tā kā maza enerģijas patēriņa ēkas 
bieži vien ir estētiski pievilcīgas,

Or. en
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Grozījums Nr. 461
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AG a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AG. tā kā enerģijas patēriņa pieauguma 
un ekonomiskās izaugsmes nošķiršana, 
ieguldot līdzekļus energoefektivitātē visos 
sabiedrības sektoros, ir ES galvenais 
mērķis,

Or. en

Grozījums Nr. 462
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AH

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AH. tā kā elektrisko un elektronisko 
iekārtu efektivitātes standartu pastāvīga 
pārbaude un piemērošana tirgu attīstībai ir 
tikpat nepieciešama kā standartu 
paplašināšana attiecībā uz lielajām 
rūpnieciskajām iekārtām un gaidīšanas 
režīma aizlieguma pārbaude jaunām 
iekārtām,

AH. tā kā finanšu instrumentu izstrāde un 
nepieciešamo budžeta resursu piešķiršana 
energoefektivitātes uzlabošanai un
elektrisko un elektronisko iekārtu 
efektivitātes standartu pastāvīga pārbaude 
un piemērošana tirgu attīstībai ir tikpat 
nepieciešama kā standartu paplašināšana 
attiecībā uz lielajām rūpnieciskajām 
iekārtām un gaidīšanas režīma aizlieguma 
pārbaude jaunām iekārtām,

Or. en

Grozījums Nr. 463
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AH a (jauns)



PE414.190v01-00 38/74 AM\746627LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AHa. tā kā publiskajam iepirkumam ir 
ļoti liela loma energoefektivitātes 
uzlabošanā, jo tas palielina pieprasījumu 
pēc ekoloģiski tīriem produktiem un 
pakalpojumiem un kalpo par piemēru,

Or. en

Grozījums Nr. 464
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AI

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AI. tā kā ES transporta politikas galvenais 
mērķis ir transporta pieauguma 
atdalīšana no vispārējās ekonomiskās 
izaugsmes, tomēr pieprasījums pēc 
transporta pakalpojumiem joprojām ir 
pieaudzis vairāk nekā iekšzemes 
kopprodukts un tādejādi jau tā lielais 
transporta radīto emisiju īpatsvars 
siltumnīcefekta gāzu emisijās ES turpina 
pieaugt,

AI. tā kā pieprasījums pēc transporta 
pakalpojumiem joprojām ir pieaudzis 
vairāk nekā iekšzemes kopprodukts un 
tādejādi jau tā lielais transporta radīto 
emisiju īpatsvars siltumnīcefekta gāzu 
emisijās ES turpina pieaugt,

Or. en

Grozījums Nr. 465
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AK

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AK. tā kā, ja transporta sektors būtu 
sasniedzis tādus pašus emisiju apjoma 
samazināšanas rādītājus kā citi sektori, 
tad laika posmā no 1990. gada līdz 

dzēsts
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2005. gadam ES siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjoms būtu samazinājies par 
14 %, nevis par 7,9 %,

Or. en

Grozījums Nr. 466
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AL a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ALa. tā kā pasaules iedzīvotāju skaits 
pēdējo 50 gadu laikā ir trīskāršojies un 
turpina palielināties par vairāk nekā 
100 000 cilvēkiem dienā; tā kā iedzīvotāju 
skaita pieaugums ir viens no 
būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē 
klimata pārmaiņas; tā kā šā iemesla dēļ 
dalībvalstīm un Komisijai ir jāierosina 
pasākumi optimāla iedzīvotāju skaita 
līmeņa sasniegšanai panākot to tikai ar 
labprātīgiem pasākumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 467
Dorette Corbey, Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AU a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AUa. tā kā Komisija un dalībvalstis ir 
uzsākušas “Clean Sky” kopīgo 
tehnoloģiju iniciatīvu un SESAR, Galileo
un GMES programmas, kā arī 
intelektuālu transporta sistēmu izpētes 
projektus ar mērķi uzlabot 
energoefektivitāti transporta jomā,
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Or. en

Grozījums Nr. 468
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AV. tā kā aviācijas ietekmē atmosfērā 
nonāk ne tikai oglekļa dioksīds, bet arī 
slāpekļa oksīdi, ūdens tvaiki, sulfātu un 
kvēpu daļiņas, kas saskaņā ar Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC)
aplēsēm kopējo aviācijas radīto emisiju 
ietekmi pastiprina no divām līdz četrām 
reizēm, un šajās aplēsēs nav ņemta vērā 
spalvu mākoņu rašanās papildu ietekme,

AV. tā kā aviācijas ietekmē atmosfērā 
nonāk ne tikai oglekļa dioksīds, bet arī 
slāpekļa oksīdi, sulfātu un kvēpu daļiņas, 
kas saskaņā ar Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes (IPCC) aplēsēm 
kopējo aviācijas radīto emisiju ietekmi 
pastiprina no divām līdz četrām reizēm, un 
šajās aplēsēs nav ņemta vērā spalvu 
mākoņu rašanās papildu ietekme,

Or. en

Grozījums Nr. 469
Dorette Corbey, Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AV a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AVa. tā kā ir jāuzsver, ka visefektīgākais 
veids transporta emisiju samazināšanai 
ilgtermiņā ir samazināt transporta 
pieaugumu kopumā, padarot sabiedrisko 
transportu par daudz pievilcīgāku 
pasažieru automašīnu alternatīvu, 
palielinot dzelzceļa transporta apjomu un 
nodrošinot, ka pilsētas un infrastruktūras 
plānojumā tiek ņemta vērā absolūtā 
nepieciešamība samazināt pasažieru 
automašīnu izmantojumu,

Or. en
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Grozījums Nr. 470
Dorette Corbey, Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AV a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AVa. tā kā dalībvalstis nav pietiekami 
izmantojušas tādas programmas kā 
Marco Polo un NAIADES, lai pārslēgtos 
uz preču pārvadāšanu pa iekšzemes 
ūdensceļiem un jūrām,

Or. en

Grozījums Nr. 471
Emanuel Jardim Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums A V a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AVa. tā kā nomaļo reģionu iedzīvotāji un 
ekonomika ir ārkārtīgi atkarīgi no gaisa 
transporta mobilitātes un attīstības 
nodrošināšanai,

Or. pt

Grozījums Nr. 472
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AY

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AY. tā kā klimata pārmaiņas var radīt 
izmaiņas tūrisma plūsmā un šīs izmaiņas 
attiecīgajiem tūrisma reģioniem nozīmētu 
ievērojamu ekonomisku kaitējumu,

AY. tā kā klimata pārmaiņas var radīt 
izmaiņas tūrisma plūsmā un šīs izmaiņas 
attiecīgajiem tradicionālajiem tūrisma 
reģioniem nozīmētu ievērojamu 
ekonomisku kaitējumu un vienlaikus 
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veicinātu jaunu tūrisma reģionu 
izveidošanos,

Or. en

Grozījums Nr. 473
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AY a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AYa. tā kā tūrisms ir negatīvas vides 
ietekmes, piemēram, augsta ūdens un 
enerģijas patēriņa, izraisītājs,

Or. nl

Grozījums Nr. 474
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc apsvēruma AY

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma un 
rūpnieciskās emisijas

Rūpnieciskās emisijas

Or. en

Grozījums Nr. 475
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AZ

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AZ. tā kā Eiropas Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma ir unikāls instruments 
emisiju samazināšanai, saglabājot 

AZ. tā kā Eiropas Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma ir instruments emisiju 
samazināšanai un līdzīgu sistēmu etalons, 
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maksimāli iespējamo efektivitāti, un tā ir 
paraugs līdzīgām sistēmām, kuru saderība 
būtu jānodrošina,

kuru saderība būtu jānodrošina,

Or. pl

Grozījums Nr. 476
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AZ

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AZ. tā kā Eiropas Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma ir unikāls instruments 
emisiju samazināšanai, saglabājot 
maksimāli iespējamo efektivitāti, un tā ir 
paraugs līdzīgām sistēmām, kuru saderība 
būtu jānodrošina,

AZ. tā kā Eiropas Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma ir unikāls instruments 
emisiju samazināšanai, un tā ir paraugs 
līdzīgām sistēmām, kuru saderība būtu 
jānodrošina,

Or. en

Grozījums Nr. 477
Riitta Myller, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AZ

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AZ. tā kā Eiropas Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma ir unikāls instruments 
emisiju samazināšanai, saglabājot 
maksimāli iespējamo efektivitāti, un tā ir 
paraugs līdzīgām sistēmām, kuru saderība 
būtu jānodrošina,

AZ. tā kā Eiropas Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma ir unikāls instruments 
emisiju samazināšanai, saglabājot 
maksimāli iespējamo efektivitāti, un tā ir 
paraugs līdzīgām reģionālām sistēmām, 
kuru saderība būtu jānodrošina,

Or. en
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Grozījums Nr. 478
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums AZ

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AZ. tā kā Eiropas Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma ir unikāls instruments 
emisiju samazināšanai, saglabājot 
maksimāli iespējamo efektivitāti, un tā ir 
paraugs līdzīgām sistēmām, kuru saderība 
būtu jānodrošina,

AZ. tā kā Eiropas Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma ir svarīgs, bet ne 
vienīgais instruments emisiju 
samazināšanai, saglabājot maksimāli 
iespējamo efektivitāti, un tā ir paraugs 
līdzīgām sistēmām, kuru saderība būtu 
jānodrošina,

Or. pl

Grozījums Nr. 479
Åsa Westlund, Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BA

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BA. tā kā, lai varētu formulēt turpmākos 
emisiju samazināšanas mērķus attiecībā 
uz emisiju kvotu tirdzniecību, jo īpaši ir 
jāņem vērā arī investīciju cikli (jaunu 
ražošanas procedūru pieejamība, kapitāla 
vajadzības, laika komponentes),

dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 480
Riitta Myller, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BA

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BA. tā kā, lai varētu formulēt turpmākos 
emisiju samazināšanas mērķus attiecībā 
uz emisiju kvotu tirdzniecību, jo īpaši ir 

BA. tā kā rūpniecības sektori ir galvenais 
līdzeklis Eiropas Padomes noteikto 
siltumnīcefektu gāzu emisijas 
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jāņem vērā arī investīciju cikli (jaunu 
ražošanas procedūru pieejamība, kapitāla 
vajadzības, laika komponentes),

samazināšanas mērķu sasniegšanai un tā 
kā tie ir jāiedrošina, lai vēl vairāk 
samazinātu to rūpniecisko siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, saglabājot konkurētspēju,

Or. en

Grozījums Nr. 481
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BB

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BB. tā kā ir nepieciešams stiprināt Tīrās 
attīstības mehānismu (TAM) un Kopīgo 
īstenošanu (KĪ), kuru pamatideja ir 
modernu un efektīvu tehnoloģiju 
izplatīšana,

dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 482
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BB

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BB. tā kā ir nepieciešams stiprināt Tīrās 
attīstības mehānismu (TAM) un Kopīgo 
īstenošanu (KĪ), kuru pamatideja ir 
modernu un efektīvu tehnoloģiju 
izplatīšana,

BB. tā kā ir nepieciešams panākt Tīrās 
attīstības mehānismu (TAM) un Kopīgo 
īstenošanu (KĪ), kuru pamatideja ir 
modernu un efektīvu tehnoloģiju 
izplatīšana, darbību realitātē; tā kā 
TAM/KĪ ir jāaprobežo ar augstas 
kvalitātes projektiem, kas nodrošina 
reģistrētus papildus samazinājumus 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām,



PE414.190v01-00 46/74 AM\746627LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 483
Elisa Ferreira, Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BC

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BC. tā kā rūpniecisku elektromotoru un 
dzinēju enerģijas patēriņu pēc 
nepieciešamības ir iespējams ievērojami 
samazināt, izmantojot regulējamu motoru 
ātrumu un uzlabotas motoru sastāvdaļas,

dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 484
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc apsvēruma BC

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CO2 uztveršana un sekvestrācija (CCS) dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 485
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BD

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BD. tā kā dažādās jomās, piemēram, 
naftas un gāzes ražošanā, CCS jau tiek 
piemērota nelielos apmēros, tomēr kā liela 
tehnoloģija klimata aizsardzībai tā vēl 

dzēsts
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atrodas agrīnā stadijā,

Or. en

Grozījums Nr. 486
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BE

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BE. tā kā izmaksas un riski pagaidām vēl 
ir lielāki par ekonomiskajām 
priekšrocībām un tā kā, neskatoties uz 
modernāko tehnoloģiju izmantošanu, 
spēkstaciju ar CCS energoefektivitāte 
pazeminās,

dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 487
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BE

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BE. tā kā izmaksas un riski pagaidām vēl 
ir lielāki par ekonomiskajām 
priekšrocībām un tā kā, neskatoties uz 
modernāko tehnoloģiju izmantošanu, 
spēkstaciju ar CCS energoefektivitāte 
pazeminās,

BE. tā kā saskaņā ar SSAK CCS ir 
potenciāls palīdzēt ievērojami samazināt
CO2 līmeni jaudas sektorā un 
rūpnieciskās iekārtās; tā kā ES ir 
jāveicina tehnoloģiju izmantošana, 
pielietojot finanšu mehānismu
komerciālus demonstrējumu projektus 
plašai tehnoloģiju klāsta pārbaudei līdz 
2015. gadam un pēc tam izmantojot 
regulējošus līdzekļus, un tā kā
starptautiskas vienošanās panākšana 
tehnoloģiju popularizēšanai, kuras palīdz 
nodrošināt ogļu un citu fosila kurināmo
CO2 emisijas samazināšanu jaudas 
sektorā, ir prioritāte,
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Or. en

Grozījums Nr. 488
Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BF

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BF. tā kā CO2 uztveršanas un 
sekvestrācijas (CCS) tehnoloģijai kā 
pārejas tehnoloģijai ceļā uz 
energosistēmas dekarbonizēšanu sniedz 
risinājumu iespējas spēkstaciju CO2
emisiju samazināšanai un tā varētu būt 
par papildinājumu atjaunojamo enerģijas 
avotu plašākai pielietošanai, taču CCS ir 
ražošanas cikla noslēguma iekārtu 
tehnoloģija,

dzēsts

Or. en

Grozījums Nr. 489
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BF

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BF. tā kā CO2 uztveršanas un 
sekvestrācijas (CCS) tehnoloģijai kā 
pārejas tehnoloģijai ceļā uz 
energosistēmas dekarbonizēšanu sniedz 
risinājumu iespējas spēkstaciju CO2
emisiju samazināšanai un tā varētu būt par 
papildinājumu atjaunojamo enerģijas avotu 
plašākai pielietošanai, taču CCS ir 
ražošanas cikla noslēguma iekārtu 
tehnoloģija,

BF. tā kā CO2 uztveršanas un 
sekvestrācijas (CCS) tehnoloģijai sniedz 
risinājumu iespējas spēkstaciju CO2
emisiju samazināšanai un tā varētu būt par 
papildinājumu atjaunojamo enerģijas avotu 
plašākai pielietošanai,

Or. de
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Grozījums Nr. 490
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BF

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Neietekmē angļu versiju.

Or. sl

Grozījums Nr. 491
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BF

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BF. tā kā CO2 uztveršanas un 
sekvestrācijas (CCS) tehnoloģijai kā 
pārejas tehnoloģijai ceļā uz energosistēmas 
dekarbonizēšanu sniedz risinājumu iespējas 
spēkstaciju CO2 emisiju samazināšanai un 
tā varētu būt par papildinājumu 
atjaunojamo enerģijas avotu plašākai 
pielietošanai, taču CCS ir ražošanas cikla 
noslēguma iekārtu tehnoloģija,

BF. tā kā CO2 uztveršanas un 
sekvestrācijas (CCS) tehnoloģijai kā 
pārejas tehnoloģijai ceļā uz energosistēmas 
dekarbonizēšanu sniedz risinājumu iespējas 
spēkstaciju CO2 emisiju samazināšanai un 
tā varētu būt par papildinājumu 
atjaunojamo un citu mazoglekļa enerģijas 
avotu plašākai pielietošanai, taču CCS ir 
ražošanas cikla noslēguma iekārtu 
tehnoloģija,

Or. en

Grozījums Nr. 492
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BF

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BF. tā kā CO2 uztveršanas un 
sekvestrācijas (CCS) tehnoloģijai kā 

BF. tā kā CO2 uztveršanas un 
sekvestrācijas (CCS) tehnoloģijai kā 
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pārejas tehnoloģijai ceļā uz energosistēmas 
dekarbonizēšanu sniedz risinājumu iespējas 
spēkstaciju CO2 emisiju samazināšanai un 
tā varētu būt par papildinājumu 
atjaunojamo enerģijas avotu plašākai 
pielietošanai, taču CCS ir ražošanas cikla 
noslēguma iekārtu tehnoloģija,

pārejas tehnoloģijai ceļā uz energosistēmas 
dekarbonizēšanu sniedz risinājumu iespējas 
spēkstaciju CO2 emisiju samazināšanai un 
tā varētu būt par papildinājumu 
atjaunojamo enerģijas avotu plašākai 
pielietošanai, taču CCS joprojām ir 
ražošanas cikla noslēguma iekārtu 
tehnoloģija,

Or. en

Grozījums Nr. 493
Katerina Batzeli, Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BG a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BGa. tā kā lauksaimniecība ir 
siltumnīcefekta gāzu emitētāja un arīdzan 
sniedz pozitīvu ieguldījumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā, kā arī izjūt vistiešāko 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, kas 
izraisa dažādas ekonomiskas un sociālas 
sekas Eiropas reģionos,

Or. en

Grozījums Nr. 494
Katerina Batzeli, Riitta Myller, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BG b (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BGb. tā kā gaļas un zivju patēriņa 
palielinājums ir ietekmējis klimata 
pārmaiņas, kā arī atstājis citu ietekmi uz 
vidi un var izraisīt konfliktus par to, kā 
labāk izmantot zemi un resursus, lai 
mazinātu badu pasaulē,
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Or. en

Grozījums Nr. 495
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BH a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BHa. tā kā lauksaimniecība un 
mežsaimniecība ir vienīgās ekonomikas 
nozares, kas ar saražoto produkciju 
(pārtikas preces un atjaunojamās 
izejvielas) sekvestrē oglekli, un tā kā 
liellopu audzēšana, izmantojot zālaugu
teritorijas, kuras nevar izmantot cilvēki, 
sniedz lielu ieguldījumu lietderīgā zemes 
izmantošanā,

Or. de

Grozījums Nr. 496
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BI

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BI. tā kā plaša apmēra lopbarības 
audzēšana lopkopībai veido ievērojamu 
daļu no lauksaimniecības kopējā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma,

dzēsts

Or. de

Grozījums Nr. 497
Jens Holm, Roberto Musacchio

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BI
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BI. tā kā plaša apmēra lopbarības 
audzēšana lopkopībai veido ievērojamu 
daļu no lauksaimniecības kopējā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma,

BI. tā kā plaša apmēra lopbarības 
audzēšana lopkopībai veido ievērojamu 
daļu no lauksaimniecības kopējā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma un tā 
kā šā iemesla dēļ tā ir attiecīgi 
jāsamazina,

Or. en

Grozījums Nr. 498
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BJ a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BJa. tā kā lopu audzēšanā, piemēram, 
piena ražošanā, jo augstāka ir katra 
dzīvnieka veiktspēja uz saražoto vienību, 
jo zemāka ir siltumnīcefekta gāzu emisija,

Or. de

Grozījums Nr. 499
Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BL

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BL. tā kā mežiem ir būtiska nozīme 
biosfērā, tomēr kopumā, neskatoties uz to
daudzajām funkcijām globālajā 
ekoloģiskajā sistēmā, tiem nav tirgus 
cenas,

BL. tā kā mežiem ir būtiska nozīme 
biosfērā un daudzas funkcijas globālajā 
ekoloģiskajā sistēmā,

Or. en
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Grozījums Nr. 500
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BL

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BL. tā kā mežiem ir būtiska nozīme 
biosfērā, tomēr kopumā, neskatoties uz to 
daudzajām funkcijām globālajā 
ekoloģiskajā sistēmā, tiem nav tirgus 
cenas,

BL. tā kā mežiem ir būtiska nozīme 
biosfērā kopumā to daudzo funkciju
globālajā ekoloģiskajā sistēmā dēļ,

Or. en

Grozījums Nr. 501
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BL

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BL. tā kā mežiem ir būtiska nozīme 
biosfērā, tomēr kopumā, neskatoties uz to 
daudzajām funkcijām globālajā 
ekoloģiskajā sistēmā, tiem nav tirgus 
cenas,

BL. tā kā mežiem ir būtiska nozīme 
biosfērā, tomēr kopumā, neskatoties uz to 
daudzajām funkcijām globālajā 
ekoloģiskajā sistēmā, tie nav iekļauti 
Eiropas Emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā,

Or. pl

Grozījums Nr. 502
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BL a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BLa. tā kā mežiem ir trīskārša loma 
klimata pārmaiņu izraisītā riska 
mazināšanā: kā oglekļa krātuvēm, 
nodrošinot ilgtspējīgu mežu lietošanu un 
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aizsardzību, kā oglekli absorbējošai 
ekosistēmai, veicot apmežošanu, un 
fosilam kurināmam un fosiliem 
produktiem kā atjaunojamu izejvielu 
aizstājējam,

Or. en

Grozījums Nr. 503
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BN

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BN. tā kā mežiem, no vienas puses, ir 
būtiska loma klimata pārmaiņu 
ierobežošanā, tomēr, no otras puses, 
vismaz vienu trešdaļu no visas pasaules 
mežiem skar klimata pārmaiņu sekas,

BN. tā kā mežiem, no vienas puses, ir 
būtiska loma klimata pārmaiņu 
ierobežošanā, tomēr, no otras puses, 
vismaz vienu trešdaļu no visas pasaules 
mežiem skar klimata pārmaiņu sekas, īpaši 
ilgstošāku sausuma periodu rezultātā,

Or. en

Grozījums Nr. 504
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BN a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BNa. tā kā nav nevienas svešzemju koku 
sugas, kas spētu pielāgoties klimata 
pārmaiņām labāk nekā Eiropas 
Savienības dzimtās sugas,

Or. de
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Grozījums Nr. 505
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BO

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BO. tā kā mežu iznīcināšanas lielākā 
problemātika ir saistīta ar sociāli 
ekonomiskajiem faktoriem, piemēram, 
nabadzību un atpalicību, vājām 
politiskām iestādēm un trūkstošu 
tiesiskumu, kā arī netaisnīgām 
īpašumattiecībām un korupciju,

BO. tā kā mežu iznīcināšanas lielākā 
problemātika ir saistīta ar sociāli 
ekonomiskajiem faktoriem,

Or. en

Grozījums Nr. 506
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BO

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BO. tā kā mežu iznīcināšanas lielākā 
problemātika ir saistīta ar sociāli 
ekonomiskajiem faktoriem, piemēram, 
nabadzību un atpalicību, vājām politiskām 
iestādēm un trūkstošu tiesiskumu, kā arī 
netaisnīgām īpašumattiecībām un 
korupciju,

BO. tā kā mežu iznīcināšanas lielākā 
problemātika ir saistīta ar sociāli 
ekonomiskajiem faktoriem, piemēram, 
nabadzību un atpalicību, vājām politiskām 
iestādēm un trūkstošu tiesiskumu, kā arī 
netaisnīgām īpašumattiecībām un 
korupciju, kam var būt dažādas sekas, tajā 
skaitā nelegāla mežu izstrāde un 
izciršana,

Or. en

Grozījums Nr. 507
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BO a (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BOa. tā kā mežu teritorijas iznīcina 
karstuma viļņu izraisīti ugunsgrēki, plūdi 
un atmežošana, kuras mērķis ir 
biodegvielu kultivēšanas attīstība,

Or. en

Grozījums Nr. 508
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BO a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BOa. tā kā mežu teritorijas iznīcina 
karstuma viļņu izraisīti ugunsgrēki, plūdi 
un atmežošana,

Or. en

Grozījums Nr. 509
Silvia-Adriana Ţicău, Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BO b (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BOb. tā kā nav izstrādāts pietiekami 
daudz stratēģiju un programmu izcirsto 
mežu atjaunošanai,

Or. en
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Grozījums Nr. 510
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BO a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BOa. tā kā lielais ik gadu izcirsto meža 
apjoms ievērojami palielina CO2 emisijas,

Or. de

Grozījums Nr. 511
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BO a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BOa. tā kā mežu stādījumu sastāvs ES 
neatspoguļo Eiropai raksturīgo dabisko 
mežaiņu sajaukumu, tādējādi bieži vien 
izraisot mežu ugunsgrēkus un CO2
emisijas,

Or. pl

Grozījums Nr. 512
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BP

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BP. tā kā Eiropas augsne ātrāk kā jebkad 
agrāk ir pakļauta neatgriezeniskiem 
kaitējumiem, kuru apmēru pastiprina 
klimata pārmaiņas,

BP. tā kā Eiropas augsne, kas ir ļoti 
svarīga oglekļa krātuve, jo tajā oglekļa 
saturs ir divreiz lielāks nekā atmosfērā,
ātrāk kā jebkad agrāk ir pakļauta 
neatgriezeniskiem kaitējumiem, kuru 
apmēru pastiprina klimata pārmaiņas,
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Or. en

Grozījums Nr. 513
Dan Jørgensen, Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BR

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BR. tā kā ūdens resursu pieejamība, 
dzeramā ūdens nodrošināšana, ūdens 
patēriņš un notekūdeņu attīrīšana ir cieši 
saistīti ar ekonomiskajiem un sociālajiem 
pamatnosacījumiem,

BR. tā kā ūdens resursu pieejamība, 
dzeramā ūdens un citu ūdeņu
nodrošināšana, ūdens patēriņš un 
notekūdeņu attīrīšana ir cieši saistīti ar 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
pamatnosacījumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 514
Dan Jørgensen, Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BS

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BS. tā kā klimata pārmaiņas vēl vairāk 
pastiprina Eiropā pastāvošās reģionālās 
atšķirības saistībā ar ūdens resursu 
pieejamību,

BS. tā kā klimata pārmaiņas un plūdu un 
sausuma periodi vēl vairāk pastiprina 
Eiropā pastāvošās reģionālās atšķirības 
saistībā ar ūdens resursu pieejamību,

Or. en

Grozījums Nr. 515
Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BS a (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BSa. tā kā ir jāņem vērā pozitīvi ūdens 
pārvaldības piemēri (tādi kā Portugāles-
Spānijas vienošanās),

Or. en

Grozījums Nr. 516
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BU

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BU. tā kā jūru pārtikas resursi jau tiek 
pilnībā izmantoti,

BU. tā kā jūru pārtikas resursi jau tiek 
pārmērīgi izmantoti,

Or. en

Grozījums Nr. 517
Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BW a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BWa. tā kā atkritumu hierarhija ir 
galvenais klimata pārmaiņu izraisītā riska 
mazināšanas princips atkritumu sektorā,

Or. en

Grozījums Nr. 518
Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BW b (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BWa. tā kā ir jāatzīst, ka atkritumu 
glabāšanas jauninājumiem un 
intensīvākai pārstrādātu produktu 
lietošanai ir pozitīva ietekme uz vidi,

Or. en

Grozījums Nr. 519
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums BY

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BY. tā kā ar adaptācijas pasākumu 
attīstības izmaksu un ieguvumu analīzi 
vien nepietiek, lai nodrošinātu visām 
iedzīvotāju grupām nepieciešamo 
minimālo aizsardzību,

BY. tā kā ar adaptācijas pasākumu 
attīstības izmaksu un ieguvumu analīzi 
vien nepietiek, lai nodrošinātu visām 
iedzīvotāju grupām nepieciešamo 
minimālo aizsardzību; tā kā, ņemot vērā 
šos pasākumus,steidzami ir jāanalizē 
klimata pārmaiņu vietējā ietekme,

Or. pl

 Grozījums Nr. 520
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums BZ a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BZa. tā kā EEZ, KPC un PVO kopīgi 
izstrādāts ziņojums ar nosaukumu 
„Eiropas mainīgā klimata ietekme” 
pievērš uzmanību faktam, ka jutība pret 
klimata pārmaiņām dažādos Eiropas 
reģionos un sektoros ir ļoti atšķirīga, 
vissmagāk ietekmējot kalnu reģionus, 
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jūras piekrastes, Vidusjūras reģionu un 
Arktiku, un tā kā šajā ziņojumā ir 
uzsvērts, ka papildus pastiprinātai 
globālās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai ir nepieciešami 
visaptveroši adaptācijas pasākumi Eiropas 
un valstu līmenī ietekmes ierobežošanai,

Or. en

 Grozījums Nr. 521
Michl Ebner

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CA

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CA. tā kā klimata pārmaiņu ietekmi uz 
veselību ir iespējams kontrolēt, sagatavojot 
un stiprinot veselības aprūpes sistēmas un 
izmantojot atbilstošus preventīvus 
pasākumus,

CA. tā kā klimata pārmaiņu ietekmi uz 
veselību ir iespējams kontrolēt, izmantojot 
automatizētas sistēmas atmosfēras 
piesārņojuma un ūdens līmeņu 
uzraudzīšanai, sagatavojot un stiprinot 
veselības aprūpes sistēmas un izmantojot 
atbilstošus preventīvus pasākumus, īpaši 
attiecībā uz vakcināciju,

Or. it

 Grozījums Nr. 522
Vittorio Prodi, John Bowis, Bart Staes, Jules Maaten

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CA

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CA. tā kā klimata pārmaiņu ietekmi uz 
veselību ir iespējams kontrolēt, sagatavojot 
un stiprinot veselības aprūpes sistēmas un 
izmantojot atbilstošus preventīvus 
pasākumus,

CA. tā kā klimata pārmaiņu ietekmi uz 
veselību ir iespējams kontrolēt, sagatavojot 
un stiprinot veselības aprūpes sistēmas un 
izmantojot atbilstošus preventīvus 
pasākumus, tajā skaitā sabiedrības 
informēšanas un ietekmes kampaņas,

Or. en
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 Grozījums Nr. 523
Karl-Heinz Florenz

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CA

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CA. tā kā klimata pārmaiņu ietekmi uz 
veselību ir iespējams kontrolēt, sagatavojot 
un stiprinot veselības aprūpes sistēmas un 
izmantojot atbilstošus preventīvus 
pasākumus,

CA. tā kā klimata pārmaiņu ietekmi uz 
veselību ir iespējams kontrolēt, sagatavojot 
un stiprinot veselības aprūpes sistēmas un 
izmantojot atbilstošus preventīvus 
pasākumus, piemēram, sabiedrības 
informēšanas kampaņas,

Or. de

 Grozījums Nr. 524
Antonios Trakatellis

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CA a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CAa. tā kā Eiropas Vides un veselības 
rīcības plāns 2004.-2010. gadam
neapšaubāmi neatbilst tādu vides cēloņu 
risināšanai, kas ietekmē veselību, īpaši 
attiecībā uz cēloņiem, kurus izraisa 
klimata pārmaiņas,

Or. en

 Grozījums Nr. 525
Antonios Trakatellis

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CA b (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CAb. tā kā ir īpaši jutīgas grupas, 
piemēram, sievietes stāvoklī, 
jaundzimušie, bērni un veci cilvēki, kas 
jāņem vērā, izskatot klimata pārmaiņu 
ietekmi uz veselību,

Or. en

 Grozījums Nr. 526
Vittorio Prodi, John Bowis, Bart Staes, Jules Maaten

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CA a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CAa. tā kā saskaņā ar Pasaules Veselības 
organizāciju un Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centru klimata 
pārmaiņu rezultātā palielināsies kukaiņu 
izraisītu slimību, tajā skaitā malārijas, 
Čikungujas vīrusa un Laima slimības, 
izplatība, radot nepieciešamību pēc 
adaptācijas pasākumiem,

Or. en

 Grozījums Nr. 527
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CB

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CB. tā kā 2007. gada pavasara sanāksmē 
atrunātie klimata politikas mērķi ir 
tehniski un ekonomiski īstenojami un 
piedāvā unikālas darījumu iespējas 
tūkstošiem Eiropas uzņēmumu,

dzēsts
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Or. pl

 Grozījums Nr. 528
Vittorio Prodi

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CD

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CD. tā kā centieni klimata aizsardzības 
jomā ir saderīgi ar ilgstošu ekonomikas 
izaugsmi un labklājību,

CD. tā kā centieni klimata aizsardzības 
jomā ir saderīgi ar ilgstošu ekonomikas 
izaugsmi un labklājību un varētu kļūt par 
efektīgu ieguldījumu ar būtisku 
pretlejupslīdes funkciju,

Or. en

 Grozījums Nr. 529
Nikolaos Vakalis

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CD

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CD. tā kā centieni klimata aizsardzības 
jomā ir saderīgi ar ilgstošu ekonomikas 
izaugsmi un labklājību,

CD. tā kā centieni klimata aizsardzības 
jomā ir saderīgi ar ilgstošu ekonomikas 
izaugsmi un labklājību un ir uzskatāmi par 
izaicinājumu plaša mēroga strukturālām 
pārmaiņām, kuru pamatmērķis ir 
patiešām zaļas ekonomikas attīstība,

Or. en

 Grozījums Nr. 530
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CE
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CE. tā kā darba vietu pārstrukturizēšana 
visdrīzāk notiks noteiktu nozaru ietvaros, 
nevis starp dažādām nozarēm,

dzēsts

Or. pl

 Grozījums Nr. 531
Riitta Myller, Dorette Corbey

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CE a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CEa. tā kā atjaunojamo resursu un ar 
tiem saistītajos sektoros tiks radītas 
jaunas darba vietas un ar augstām CO2
emisijām saistītajos sektoros būs 
iespējama darba zaudēšana, un tā kā 
šajos atšķirīgajos sektoros ir iespējama 
darbinieku kustība,

Or. en

 Grozījums Nr. 532
Riitta Myller, Dorette Corbey

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CF a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CFa. tā kā klimata pārmaiņu izraisītā 
riska mazināšanas mērķu sasniegšanai ir 
nepieciešams attiecīgs finanšu virzības 
mehānisms, lai atbalstītu energoefektīvu 
un tīru tehnoloģiju attīstību un 
pielietošanu,

Or. en
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 Grozījums Nr. 533
Rebecca Harms, Caroline Lucas

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CF a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CFa. tā kā ilgtspējīgai mājokļu 
celtniecībai ir milzīgs darbavietu 
radīšanas potenciāls,

Or. en

 Grozījums Nr. 534
Nikolaos Vakalis

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CG

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CG. tā kā energoefektivitātes 
paaugstināšana vien neizraisīs tehnoloģisku 
revolūciju, bet gan visdrīzāk veicinās jau 
attīstītās un apgrozībā laistās tehnoloģijas 
un procesus,

CG. tā kā energoefektivitātes 
paaugstināšana vien neizraisīs tehnoloģisku 
revolūciju, bet gan radīs nepieciešamību 
pēc integrētas stratēģijas izstrādes 
Eiropas, valstu un vietējā līmenī, lai 
veicinātu jaunu un progresīvu tehnoloģiju 
un procesu izpēti un attīstību un stiprinātu 
to ieviešanu,

Or. en

 Grozījums Nr. 535
Nikolaos Vakalis

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CH

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CH. tā kā ar energoefektivitātes 
palielināšanu nav iespējams samazināt 

dzēsts
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izmaksas pilnīgi jaunu un tādēļ arī 
dārgāku tehnoloģiju attīstīšanai, ne arī 
izmaksas jau attīstītu tehnoloģiju 
izplatībai tirgū, taču tā ir vitāli 
nepieciešama galvenokārt ilgtermiņa 
klimata aizsardzības mērķu īstenošanai,

Or. en

 Grozījums Nr. 536
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CI

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CI. tā kā ar emisiju kvotu tirdzniecību vien 
nepietiek, lai rastu risinājumu oglekļa 
krīzei un izraisītu plašu revolūciju zema 
CO2 satura tehnoloģiju jomā,

CI. tā kā ar emisiju kvotu tirdzniecību vien 
nepietiek, lai izraisītu plašu revolūciju 
zema CO2 satura tehnoloģiju jomā,

Or. pl

 Grozījums Nr. 537
Dorette Corbey

 Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc apsvēruma CI

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Inteliģentas datorsistēmas un 
informācijas un sakaru tehnoloģijas

dzēsts

Or. en

 Grozījums Nr. 538
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CK
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CK. tā kā pašreizējais ES budžets nav 
pietiekams klimata aizsardzības mērķu 
īstenošanai, jo klimata pārmaiņu 
apturēšanas politiskā prioritāte nav 
nodrošināta ar atbilstošu budžetu,

CK. tā kā, lai gan pašreizējais ES budžets 
paredz atbalstu klimata aizsardzības mērķu 
īstenošanai, klimata pārmaiņu apturēšanas 
prioritātei jābūt atbilstoši finansētai no ES 
budžeta,

Or. pl

 Grozījums Nr. 539
Nikolaos Vakalis

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CK

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CK. tā kā pašreizējais ES budžets nav 
pietiekams klimata aizsardzības mērķu 
īstenošanai, jo klimata pārmaiņu 
apturēšanas politiskā prioritāte nav 
nodrošināta ar atbilstošu budžetu,

CK. tā kā pašreizējais ES budžets, kā arī 
ES dalībvalstu nacionālie budžeti nav 
pietiekami klimata aizsardzības mērķu 
īstenošanai, jo klimata pārmaiņu 
apturēšanas politiskā prioritāte nav 
nodrošināta ar atbilstošu budžetu,

Or. en

 Grozījums Nr. 540
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CK

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CK. tā kā pašreizējais ES budžets nav 
pietiekams klimata aizsardzības mērķu 
īstenošanai, jo klimata pārmaiņu 
apturēšanas politiskā prioritāte nav 
nodrošināta ar atbilstošu budžetu,

CK. tā kā pašreizējais ES budžets nav 
pietiekams klimata aizsardzības mērķu 
īstenošanai, jo klimata pārmaiņu 
apturēšanas politiskā prioritāte līdz pat šai 
dienai nav nodrošināta ar atbilstošu 
budžetu,

Or. fr
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 Grozījums Nr. 541
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CK a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CKa. tā kā pasaulē, kurā ir noteikti 
oglekļa emisijas ierobežojumi, labklājību 
un konkurētspēju aizvien vairāk noteiks 
tehnoloģiju pārvaldība un tā kā 
pietiekamu finanšu un cilvēku resursu 
pieejamība noteiks SET plānā ierosināto 
prioritāšu iniciatīvu izdošanos,

Or. en

 Grozījums Nr. 542
Romana Jordan Cizelj

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CK a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CKa. tā kā finansējuma efektivitāti var 
palielināt, izveidojot publiskas un privātas 
partnerības, liekot uzsvaru uz 
preventīviem, nevis dziedinošiem 
pasākumiem,

Or. sl

 Grozījums Nr. 543
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CL
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CL. tā kā nākotnē tiks noteikta finanšu 
shēma budžetam klimata pārmaiņu 
apturēšanai un Eiropas adaptācijas 
politikas izveidošanai, lai būtu pieejams 
pietiekams ES budžets klimata 
aizsardzībai nākamajos budžeta periodos 
pēc 2013. gada, 

dzēsts

Or. pl

 Grozījums Nr. 544
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CL

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CL. tā kā nākotnē tiks noteikta finanšu 
shēma budžetam klimata pārmaiņu 
apturēšanai un Eiropas adaptācijas 
politikas izveidošanai, lai būtu pieejams 
pietiekams ES budžets klimata aizsardzībai 
nākamajos budžeta periodos pēc 
2013. gada,

CL. tā kā nākotnē ir jānosaka finanšu 
shēma budžetam klimata pārmaiņu 
apturēšanai un Eiropas adaptācijas 
politikas izveidošanai, lai būtu pieejams 
pietiekams ES budžets klimata aizsardzībai 
nākamajos budžeta periodos pēc 
2013. gada,

Or. fr

 Grozījums Nr. 545
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CL a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CLbis. tā kā cīņa pret klimata pārmaiņām 
ir jāņem vērā visās Eiropas Savienības 
politikās; tā kā, ņemot vērā to, ka Eiropas 
Savienība vairs nevar vienkārši pārdalīt 
esošos resursus, bet – gluži pretēji – ir 
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jāveicina jaunu resursu radīšana, lai 
finansētu šo cīņas pret klimata 
pārmaiņām transversālo aspektu,

Or. fr

 Grozījums Nr. 546
Dorette Corbey

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apakšvirsraksts pēc apsvēruma CL

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Izglītība, apmācība un sabiedrības 
izpratnes veicināšana

Izglītība, apmācība, ziņojumu veidošana, 
kategorizēšana un sabiedrības izpratnes 
veicināšana

Or. en

 Grozījums Nr. 547
Rebecca Harms, Caroline Lucas

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CN a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CNa. tā kā rūpniecības sektoros, kas var 
nākotnē kļūt par nodarbinātības attīstības 
pamatu zaļajās nozarēs, piemēram, 
mašīnbūvē, ir novērojama būtiska 
zināšanu nepietiekamība; tā kā ES mērķu 
pāriet uz daudz ilgtspējīgāku ekonomiku
sasniegšanai ir nepieciešams risināt 
pašreizējos trūkumus rūpniecības sektora 
zināšanās,

Or. en
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 Grozījums Nr. 548
Giulietto Chiesa

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CS a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CSa. tā kā klimata pārmaiņu problēma 
rosina pārskatīt pilnīgi visus principus, 
kas ir ekonomiskās un sociālās dzīves, 
ekonomiskās izaugsmes un šīs izaugsmes 
mērīšanā izmantoto sistēmu, patēriņa 
līmeņu un kvalitātes, dzīves, darba un 
izklaides ieradumu pamatā, un attiecīgi 
paredzēt izmaiņas dzīves kvalitātē; tā kā 
šādu procesu efektīva pārvaldība ir 
iespējama, tikai izveidojot politisko, 
biznesa un finanšu līderu grupas, kas spēj 
pilnībā izprast savus uzdevumus un arī 
pieņemt nepieciešamos stratēģiskos 
lēmumus,

Or. it

 Grozījums Nr. 549
Giulietto Chiesa

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CS b (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CSb. tā kā klimata pārmaiņu problēmu 
nevar risināt, neiesaistot šajā procesā 
vietējos iedzīvotājus visās pasaules daļās, 
un tā kā līdz ar to viens no svarīgākajiem 
uzdevumiem būs visos iespējamos veidos 
nodrošināt viņus ar informāciju, kas 
nepieciešama, lai risinātu problēmas un 
arī aizsargātu sevi, ja rodas grūtības 
pielāgoties, kas noteikti radīsies,

Or. it
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 Grozījums Nr. 550
Vittorio Prodi

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CT

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CT. tā kā pasaules iedzīvotāju pieprasījums 
pēc resursiem jau šodien par vienu 
ceturtdaļu pārsniedz dabas resursu 
atjaunošanās spējas un tādējādi mazinās 
nākamo paaudžu iztikas pamats,

CT. tā kā pasaules iedzīvotāju pieprasījums 
pēc resursiem jau šodien par vienu 
ceturtdaļu pārsniedz dabas resursu 
atjaunošanās spējas un tādējādi mazinās 
nākamo paaudžu iztikas pamats un rodas 
akūta nepieciešamība aicināt mūsu 
sabiedrību atteikties no materiālām 
vērtībām,

Or. en

 Grozījums Nr. 551
Adam Gierek

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CV. tā kā klimata pārmaiņas ir globāla
vides problēma, kuras cēloņi ir 
strukturāla rakstura,

CV. tā kā klimata pārmaiņas ir globāla 
mēroga vides problēma, ko izraisa vietējo 
klimata pārmaiņu kombinētā ietekme,

Or. pl

 Grozījums Nr. 552
Jens Holm, Roberto Musacchio

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CV. tā kā klimata pārmaiņas ir globāla 
vides problēma, kuras cēloņi ir strukturāla 
rakstura,

CV. tā kā klimata pārmaiņas ir globāla 
vides problēma, kuras cēloņiem ir izšķiroša 
nozīme planētas izdzīvošanā,
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Or. en

 Grozījums Nr. 553
Emanuel Jardim Fernandes

 Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums CV a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CVa. uzsverot ES pienākumu saskaņā ar 
EK līguma 299. panta 2. apakšpunktu 
ieviest pasākumus, kuru mērķis ir stāties 
pretī izaicinājumam cīnīties ar klimata 
pārmaiņām un kas ir paredzēti 
nomaļākajiem reģioniem, neietekmējot 
vietējo iedzīvotāju mobilitāti un šo 
reģionu attīstību,

Or. pt


	746627lv.doc

