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 Vadošās politikas idejas

Grozījums Nr. 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 

Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1

Rezolūcijas priekšlikums
–1. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-1. atsauc iepriekš minēto 2008. gada 
21. maija rezolūciju, precīzāk, visiem
emisiju samazināšanas centieniem jābūt 
pakļautiem mērķim par globālās 
temperatūras pieauguma samazināšanu 
par 2°C, ievērojot, ka šāda mēroga 
sasilšanai būtu ļoti nopietna ietekme uz 
sabiedrību un indivīdu dzīvesveidu, kā arī 
tas radītu ievērojamas pārmaiņas 
ekosistēmās un ūdens resursos; ir iemesls
uzraukumam, kā konstatēts nesenajos
zinātniskajos pētījumos, par klimata 
pārmaiņu arvien pieaugošo ātrumu un 
nelabvēlīgo ietekmi, nekā tika prognozēts 
iepriekš; rezultātā Komisija tiek lūgta 
stingrāk novērot un analizēt jaunākos 
zinātniskos atklājumus, lai novērtētu, vai 
ES 2°C uzdevums joprojām spēj 
nodrošināt mērķa – izvairīšanās no 
bīstamām klimata pārmaiņām –
īstenošanu;

Or. enGrozījums Nr. 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 

Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 10

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a ievērojot to, ka sabiedrība saskaras ar 
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divkāršu izaicinājumu  jautājumos, kuri 
skar dzīvības nodrošināšanu uz zemes, t.i.,  
klimata pārmaiņas un daudzu īpaši 
nozīmīgu ekosistēmu iznīcināšanu;
ievērojot to, ka starp klimata sistēmu un 
ekosistēmu pastāv vairākas savstarpējas 
saiknes , jo īpaši okeānu un sauszemes 
ekosistēmu spēju izolēt oglekli, un 
ievērojot to, ka klimata pārmaiņu 
jautājumus iespējams efektīvi risināt
veselīgu ekosistēmu kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15 un 
Nr. 16

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atsauc pamata mērķus klimata pārmaiņu 
apkarošanā un uzsver skaidra vidēja 
termiņa mērķa par 20 %–30 % līdz 
2020. gadam un ilgtermiņa mērķa par 
50 %–80 % līdz 2050. gadam siltumnīcas 
efekta radošo gāzu izplūdes samazināšanai 
noteikšanu, lai sasniegtu 50 % iespēju par 
2°C ierobežot vidējo temperatūru pasaulē 
salīdzinājumā ar līmeni pirms rūpniecības 
laikmeta;

2. atsauc pamata mērķus klimata pārmaiņu 
apkarošanā un, saskaņā ar IPCC ceturtajā 
novērtējuma ziņojumā (AR4) ,kā arī Bali 
konferences nostājā iekļautajiem 
ieteikumiem, uzsver ES un citu 
industrializēto valstu grupai vidēja 
termiņa mērķa par 25 %–40 % līdz 
2020. gadam, kā arī ilgtermiņa mērķa par 
vismaz 80 % līdz 2050. gadam siltumnīcas 
efekta radošo gāzu izplūdes samazināšanai 
noteikšanu, salīdzinājumā ar 1990. gadu, 
vēl aizvien, salīdzinājumā ar līmeni pirms 
rūpniecības laikmeta, uzmanību veltot 
zemeslodes vidējās temperatūras 
ierobežošanai par 2°C un tā sasniedzot 
50% iespēju šo mērķi īstenot;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 24, Nr. 206, Nr. 207, Nr. 208, Nr. 211, 
Nr. 212, Nr. 213, Nr. 214, Nr. 215, Nr. 216, Nr.217, Nr. 218, Nr. 219, Nr. 220, Nr. 238 
pēdējais teikums, daļēji Nr. 351 un Nr.352, oriģinālos punktus Nr. 70, Nr. 71, Nr. 72 (ETS) un 
grozījumu Nr. 160 (automašīnu radītais CO2)

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3a. atsauc savu [datums, kad pieņemts 
plenārsesijā] nostāju likumdošanas 
darbību ietvaros par „klimata un 
enerģijas paketi”;

Or. en

Grozījums Nr. 5
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 24, Nr. 206, Nr. 207, Nr. 208, Nr. 211, 
Nr. 212, Nr. 213, Nr. 214, Nr. 215, Nr. 216, Nr.217, Nr. 218, Nr. 219, Nr. 220, Nr. 238 
pēdējais teikums, daļēji Nr. 351 un Nr.352, oriģinālos punktus Nr. 70, Nr. 71, Nr. 72 (ETS) un 
grozījumu Nr. 160 (automašīnu radītais CO2)

Rezolūcijas priekšlikums
B.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.b ņemot vērā, ka tas kopā ar Padomi 
izskata likumdošanas priekšlikumus, lai 
izveidotu ES klimata saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 6
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward,
Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 31

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a ņemot vērā, ka Lisabonas līgums 
skaidri izklāsta Savienības mērķus un 
pienākumus klimata pārmaiņu jautājumā, 
un, ja tas tiks ratificēts, stiprinās Eiropas 
Savienības lomu ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā un klimata pārmaiņu 
apkarošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 7 (daļēji), Nr. 8 (daļēji) un Nr. 30

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. piekrīt, ka attīstība, modernu vides 
tehnoloģiju izmantošana un eksports 
veicina Lisabonas līguma izpildi un ir 
saskaņā ar ES Kioto protokola mērķiem un 
citiem vides uzdevumiem, tādējādi 
sekmējot vides mērķu un ekonomiskās 
izaugsmes realizāciju;

5. piekrīt, ka attīstība, modernu vides 
tehnoloģiju izmantošana un eksports 
veicina Lisabonas līguma izpildi un ir 
saskaņā ar ES Kioto protokola mērķiem un 
citiem vides uzdevumiem, tādējādi 
sekmējot vides mērķu un ekonomiskās 
izaugsmes realizāciju; saistībā ar minēto
uzsver, ka klimata pārmaiņu apkarošana 
izraisīs sociālas pārmaiņas, kas palīdzēs 
izveidot jaunas darba vietas un 
rūpniecības nozares, cīnīsies ar atkarību 
no fosilās degvielas un nodrošinās 
sociālās garantijas iedzīvotājiem; turklāt 
ir pārliecināts, ka ar klimata pārmaiņām 
iespējams veiksmīgi cīnīties tikai tad, ja 
iedzīvotāji tiek pilnībā iesaistīti procesā un 
aizsargāti  pārejas uz oglekļa emisijas 
neradošu ekonomiku laikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 9, Nr. 28, Nr. 418, Nr. 420, Nr. 422, 
Nr. 423 un Nr. 342

Rezolūcijas priekšlikums
O. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. ņemot vērā pieejamo finansējumu 
pielāgošanās pasākumiem, attīstītajās 
valstīs tas ir diezgan neadekvāts un to 
vajadzētu ievērojami palielināt;

O. ņemot vērā, ka atvieglojumi un 
pielāgošanās pasākumi ir īpaši nozīmīgi; 
ņemot vērā, ka industriālās valstis nes 
vēsturisku atbildību pret klimata 
pārmaiņām, ņemot vērā, ka attīstītās 
valstis ir ieguldījušas salīdzinoši maz 
līdzekļu klimata pārmaiņu novēršanā, bet 
visvairāk cieš no to sekām; ņemot vērā 
pieejamo finansējumu klimata pārmaiņu 
apkarošanai attīstītajās valstīs, tas nav 
pietiekams un to vajadzētu ievērojami 
palielināt;

Or. en

 Starptautiskā dimensija: pēc 2012. gada...

Grozījums Nr. 9
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 36 un Nr. 38

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka jauno klimata pārmaiņu 
vienošanos vajadzētu iekļaut ANO 
sistēmas „kopēja, bet atšķirīga atbildība” 
principos, kur industrializētās pasaules 
valstis sniegtu noteiktu ieguldījumu 
izplūdes gāzu samazināšanā, tajā pašā 
laikā attīstītajām valstīm, veicot pasākumus 
klimata pārmaiņu ietvaros, vajadzētu 

10. uzsver, ka jauno klimata pārmaiņu 
vienošanos vajadzētu iekļaut ANO 
sistēmas „vispārpieņemta, bet diferencēta
atbildība” principos, kur industrializētās 
pasaules valstis uzņemtos vadību savu 
pašmāju izplūdes gāzu samazināšanā, tajā 
pašā laikā attīstītajām valstīm, veicot 
pasākumus saskaņā ar Bali rīcības plānu, 
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iekļauties savās spēju robežās, kas paredz veikt nacionāli piemērotas 
atvieglošanas darbības ilgtspējīgas 
attīstības kontekstā, atbalstot un veicinot, 
izmērojamā, pārskatāmā un pierādāmā 
veidā, ar tehnoloģiju, finanšu un 
ražīguma celšanas ar industrializēto 
valstu palīdzību,

Or. en

Grozījums Nr. 10
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 41, Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44 un Nr. 45

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. lūdz Komisiju un dalībvalstis 
pievienoties izplūdes gāzu samazināšanas 
prasībām, veikt pasākumus klimata 
pārmaiņu seku pielāgošanai attīstības un 
palīdzības programmām, un/vai pieņemot 
ārējās attīstības palīdzības aģentūras 
lēmumus, atsaukties uz šīm vadlīnijām, 
tādējādi iesaistot privāto sektoru un valsts 
iestādes sadarbības valstīs un reģionos;

12. lūdz Komisiju un dalībvalstis 
pievienoties izplūdes gāzu samazināšanas 
prasībām, veikt pasākumus klimata 
pārmaiņu seku pielāgošanai attīstības un 
palīdzības programmām, un/vai pieņemot 
ārējās attīstības palīdzības aģentūras 
lēmumus, atsaukties uz šīm vadlīnijām, 
tādējādi iesaistot privāto sektoru, valsts 
iestādes un nevalstiskās organizācijas
sadarbības valstīs un reģionos; uzsver 
nepieciešamību laist apgrozībā papildu 
resursus, lai palīdzētu attīstības valstīm 
cīnīties ar klimata pārmaiņām, un šajā 
kontekstā radušās iniciatīvas formāli 
iekļaut UNFCCC procesā un sasniegt 
Tūkstošgades attīstības mērķus, lai 
atbalstītu klimata pārmaiņu adaptāciju 
vāji attīstītajās valstīs, kas ir visjutīgākās 
pret klimata pārmaiņām, un tāpēc atsauc 
2008. gada 21. oktobra rezolūciju1;

Or. en

                                               
1 Pieņemtais teksts, P6_TA-PROV(2008)0491.
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 Enerģija

Grozījums Nr. 11
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 57

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, ka Eiropai nepieciešama 
tālredzīgi stratēģiska enerģētikas un ārējā 
enerģētikas politika, lai nodrošinātu augsta 
līmeņa enerģijas piegādes drošību, kas 
atbilst ilgtspējības nosacījumiem, resursu 
efektivitātei un klimata neitralitātei, un 
jāatbild uz jautājumiem par enerģijas 
transportēšanu un uzkrāšanu galvenā 
termina „enerģētikas infrastruktūra” 
ietvaros kopā ar jautājumu par enerģijas 
pieejamību;

18. uzver, ka Eiropai nepieciešama uz 
nākotni mērķēta, kopīga enerģētikas 
politika gan ES, gan ārpus tās , lai 
nodrošinātu augsta līmeņa enerģijas 
piegādes drošību, kas atbilst ilgtspējības 
nosacījumiem, resursu efektivitātei un 
klimata neitralitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 12
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 61, Nr. 62, Nr. 71, Nr. 72 un Nr. 73

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina ES un tās dalībvalstis 
nodrošināt:
– Eiropas enerģijas transportēšanas 
infrastruktūras attīstību un investīcijas 
(ieskaitot tā saucamo „supergrid”), kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu ES 
energoresursu dažādību;
– izpētes veikšanu un pilotprojektu, kas 
saistīti ar ICT tehnoloģijām, attīstīšanu, 
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decentralizētu ražošanu un citiem 
jaunāko tehnoloģiju sasniegumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 78, Nr. 79, Nr. 80 un Nr. 81

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina politiķus un biznesa sabiedrību 
investēt saules enerģijas ražošanas
infrastruktūrā, tīklos un energosistēmā, 
ūdeņraža ražošana, un piedāvāt trešajām 
valstīm ar enerģētikas partnerattiecību 
palīdzību programmas nepieciešamo 
institūciju izveidei, infrastruktūras un 
apmācību programmu nodrošināšanai 
vietējiem speciālistiem un pieeju tīkliem 
savām vajadzībām;

23. aicina ES, dalībvalstis un biznesa 
sabiedrību:

– investēt saules enerģijas un ūdeņraža 
ražošanas, transporta un uzglabāšanas
infrastruktūrā, tīklos un energosistēmā;
– piedāvāt trešajām valstīm ar enerģētikas 
partnerattiecību palīdzību, programmas 
nepieciešamo institūciju izveidei, 
infrastruktūras un apmācību programmu
nodrošināšanai vietējiem speciālistiem un 
pieeju tīkliem savām vajadzībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 87, Nr. 86, Nr. 88 un Nr. 89

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver biomasas ievērojamo potenciālu 
enerģijas ražošanā ar iespēju samazināt 
siltumnīcas efekta radošo gāzu izmešus un 
aicina veidot Eiropas stratēģiju biomasas 
izmantošanai apkurē un dzesēšanā;

25. uzsver ilgtspējīgās biomasas 
ievērojamo potenciālu enerģijas ražošanā 
ar iespēju samazināt siltumnīcas efekta 
radošo gāzu izmešus un aicina veidot 
Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai biomasas 
izmantošanai elektrības un gāzes 
ražošanā, apkurē un dzesēšanā;

Or. en

 Biodegvielas

Grozījums Nr. 15
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 107, Nr. 108 un Nr. 109

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzīmē, ka biodegvielas ražošana ir 
daļēji vainojama pieaugošajās pārtikas 
cenās, bet atteikšanās no biodegvielas 
neatrisinātu ne bada problēmu pasaulē, ne 
klimatam atbilstošas mobilitātes problēmu;

29. norāda, ka atsevišķi biodegvielas
ražošanas veidi var ietekmēt pārtikas 
cenas, bioloģiskās daudzveidības 
pasliktināšanos un atmežošanu, un tajā 
pašā laikā norāda, ka biodegvielas jāražo 
atbildīgi, pārbaudāmu, ilgtspējīgu procesu 
ietvaros;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 113, Nr. 111 un Nr. 112 (daļēji)

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. ierosina Komisijai pārskatīt 
biodegvielu fiksēto kvotu plānus, tā vietā
attīstot elastīgu scenāriju, kas ņemtu vērā 
ne tikai pieaugošo pasaules 
nepieciešamību pēc lauksaimniecības 
zemes, bet arī jautājumu par biodegvielu 
importēšanas nepieciešamību uz ES, ar 
nolūku par individuālās mobilitātes 
nepieciešamību un preču pārvadājumiem 
nākotnē;

30. ierosina Komisijai pārskatīt 
biodegvielu kvotu plānus un attīstīt elastīgu 
politiku, kas ņemtu vērā komplekso 
biodegvielas ražošanas procesu, ieskaitot 
dzīves cikla siltumnīcas efektu radošo 
gāzu emisijas un citus netiešos efektus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 86, Nr. 114 un Nr. 115

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzskata par nepieciešamu iesaistīt 
attīstības valstis ilgtermiņa biodegvielu 
attīstības un ražošanas stratēģijā, lai 
apskatītu to ekonomiskās plānošanas un 
ienesīguma iespēju, lai atbildētu uz vides 
ilgtspējības jautājumu, ļautu veikt sociālo 
attīstību un ilgstošu ienākumu pieaugumu;

31. uzskata par nepieciešamu iesaistīt 
attīstības valstis ilgtermiņa biodegvielu 
attīstības un ražošanas stratēģijā, lai 
apskatītu to ekonomiskās plānošanas un 
ienesīguma iespēju, lai nodrošinātu
pārtikas ražošanu un pieejamību, lai 
atbildētu uz vides ilgtspējības jautājumu, 
ļautu veikt sociālo attīstību un ilgstošu 
ienākumu pieaugumu, kā arī attīstības 
valstīm nodrošināt nepieciešamo 
apmācību, lai sasniegtu ES ilgtspējības 
kritēriju pozīciju;
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Or. en

 Energoefektivitāte

Grozījums Nr. 18
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 119, Nr. 120, Nr. 121, Nr. 122 un Nr. 123

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina Komisiju no jauna pārskatīt 
nesaistošo 20 % energoefektivitātes mērķi
līdz 2020. gadam un, ja nepieciešams,
ierosināt Padomei padarīt šo mērķi par 
saistošu;

33. ierosina Komisijai 20 % 
energoefektivitātes mērķi līdz 2020. gadam 
padarīt saistošu un papildināt šo 
priekšlikumu ar konkrētiem pagaidu 
samazināšanas mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 19
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 134 un Nr. 138 (daļēji)

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. aicina dalībvalstu attiecīgās vietējās 
varas institūcijas un profesionālās 
asociācijas izveidot kritērijus 
energoefektivitātei jaunām ēkām kā 
vadmotīvu arhitektiem un ēku inženieriem 
ar būvniecības prasībām jaunu ēku 
energoefektivitātē kā iespējamo pirmo soli 
šajā virzienā;

39. aicina attiecīgās vietējās varas 
institūcijas un profesionālās asociācijas 
dalībvalstīs izstrādāt energoefektivitātes
kritērijus, vadlīnijas un valsts tiesību aktus 
vai administratīvos lēmumus jaunām ēkām
kā vadmotīvu arhitektiem un celtniekiem, 
iekļaujot arī jauno ēku energoefektivitātes 
un ievērojamu atjaunošanas darbu
noteikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 138, Nr. 143, Nr. 336, Nr. 376, Nr. 463 un 
Nr. 452

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a uzsver nepieciešamību iekļaut 
minimālos energoefektivitātes kritērijus
visaptverošas publiskas apgādes politikā 
sabiedriskām ēkām un pakalpojumiem 
nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī ar 
inovāciju stimulēšanas un jauno 
tehnoloģiju palīdzību un to tirgus pieejas 
nodrošināšanu;

Or. en
 Mobilitāte un loģistika

Grozījums Nr. 21
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 163, Nr. 164 un Nr. 165

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. atbalsta Eiropas tīklu izveidošanu un 
paplašināšanu un aicina pēc iespējas ātrāk 
īstenot prioritātes projektus, jo tie ir 
ārkārtīgi nozīmīgi kravu pārvadāšanā, 
loģistikā un ilgtspējīgā Eiropas transporta 
politikā;

51. atbalsta Eiropas transporta tīklu (TEN-
T) izveidošanu un paplašināšanu ES 
valstīs, kā arī kaimiņvalstīs, un aicina pēc 
iespējas ātrāk īstenot prioritātes projektus, 
it īpaši videi draudzīgos, jo tie ir ārkārtīgi 
nozīmīgi kravu pārvadāšanā, loģistikā un 
ilgtspējīgā Eiropas transporta politikā;

Or. en
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 Lauksaimniecība un mājlopu audzēšana

Grozījums Nr. 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 247, 248, 249

Rezolūcijas priekšlikums
84.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

84.a atzīst, ka graudaugu un sojas 
audzēšana lopbarības vajadzībām rada 
būtiskas siltumnīcefekta gāzu emisijas; 
piemin ziņojumu „Lopkopības garā ēna” 
(Livestock’s Long Shadow), ko 
2006. gada novembrī izdeva ANO 
Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācija un kurā konstatēts, ka 
lopkopība rada 18 % no pasaules kopējām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām; uzskata, 
ka jāveicina pāreja no intensīvas 
lopkopības uz ekstensīvām ilgtspējīgām 
sistēmām, kā arī jāsamazina kopējais 
gaļas patēriņš, jo īpaši rūpnieciski 
attīstītajās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 251, 252, 253

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. prasa piena un gaļas ražotājiem
pārskatīt un pēc nepieciešamības uzlabot 
barības devas, lai panāktu metāna 
veidošanās samazināšanos atgremotāju 
spureklī; prasa veikt ietekmes 
novērtējumu uz dzīvnieku veselību un 
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labturību, kurš attiektos uz dzīvnieku 
barošanu vai audzēšanu lopkopības 
nozarē, kā arī neveikt pasākumus, kas 
nelabvēlīgi ietekmē dzīvniekus;

Or. en

 Augsnes aizsardzība

Grozījums Nr. 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies

Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 271 un Nr.2 73

Rezolūcijas priekšlikums
95. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

95. aicina dalībvalstis nodibināt augsnes 
aizsardzības politiku, izmantojot atbilstošas 
augsnes aizsardzības metodes, ņemot vērā 
organisko vielu nozīmi augsnes auglības 
vairošanai, ūdens piesaistes ietilpību un 
iespēju piesaistīt oglekli;

95. aicina dalībvalstis nodibināt augsnes 
aizsardzības politiku, izmantojot atbilstošas 
augsnes aizsardzības metodes, ņemot vērā 
organisko vielu nozīmi augsnes auglības 
vairošanai, ūdens piesaistes ietilpību un 
iespēju piesaistīt oglekli, un apsvērt 
„biochar” izmantošanu;

Or. en

 Veselība

Grozījums Nr. 25
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 315 un Nr. 317

Rezolūcijas priekšlikums
116. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

116. atzīmē, ka iespējamie pasākumi varētu 
būt sagatavošanās uzlabošana dabas 

116. atzīmē, ka iespējamie pasākumi varētu 
būt datu par klimata pārmaiņu ietekmi uz 
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katastrofām, sabiedrības veselības un 
ārkārtas pasākumu plānošana, veselības 
uzlabošana visos sektoros, zināšanu 
uzlabošanas pasākumi, it īpaši cilvēku 
informēšana par jauna veida veselības 
apdraudējumiem, brīdinājumi un konkrēti 
padomi, lai izvairītos no kaitīgās 
iedarbības;

cilvēku veselību apkopošana un 
novērtēšana, sagatavošanās uzlabošana 
dabas katastrofām, sabiedrības veselības un 
ārkārtas pasākumu plānošana, veselības 
uzlabošana visos sektoros, zināšanu 
uzlabošanas pasākumi, it īpaši cilvēku 
informēšana par jauna veida veselības 
apdraudējumiem, brīdinājumi un konkrēti 
padomi, lai izvairītos no kaitīgās 
iedarbības, ar īpašām norādēm par 
insektu pārnēsātām slimībām un 
karstuma viļņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 305, Nr. 306, Nr. 522, Nr. 523, Nr. 525 un 
Nr. 526

Rezolūcijas priekšlikums
CA apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CA. ņemot vērā, ka lielāko daļu klimata 
pārmaiņu iedarbību iespējams atvairīt, 
sagatavojot un stiprinot veselību un 
izmantojot atbilstošus profilakses 
pasākumus;

CA. ņemot vērā, ka lielāko daļu klimata 
pārmaiņu iedarbību uz veselību, piemēram, 
saskaņā ar PVO ziņojumu, iespējams 
atvairīt, sagatavojot un stiprinot veselību,
izmantojot atbilstošus profilakses 
pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot 
tropisko slimību izplatībai un publiskas 
informācijas kampaņām, īpaši uzrunājot 
jutīgākās grupas, piemēram, grūtnieces, 
jaundzimušos, bērnus un vecus cilvēkus;

Or. en

 Modernās tehnoloģijas

Grozījums Nr. 27
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
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Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 331, Nr. 333un Nr. 351 

Rezolūcijas priekšlikums
125. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

125. aicina izveidot Eiropas Klimata fondu 
vai atbilstīgus fondus dalībvalstīs, kas tiktu 
finansēti no ETS izsoļu ieņēmumiem, un 
uzskatīt šo par kapitāla uzkrāšanas veidu 
nākotnes klimata politikas finansēšanai, 
ņemot vērā, ka pastāv ierobežojumi 
plānošanas termiņos, kā arī individuālu 
pasākumu veikšanai un tiem 
nepieciešamajiem līdzekļiem;

125. aicina izveidot Eiropas Klimata fondu 
un/vai atbilstīgus fondus dalībvalstīs, un 
uzskatīt šo par kapitāla uzkrāšanas veidu 
nākotnes klimata politikas finansēšanai, 
ņemot vērā, ka pastāv ierobežojumi
plānošanas termiņos, kā arī individuālu 
pasākumu veikšanai un tiem 
nepieciešamajiem līdzekļiem un
solidaritātei;

Or. en

 2050. gads — nākotne sākas šodien

Grozījums Nr. 28
 Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 370 un Nr. 371

Rezolūcijas priekšlikums
146.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

146.a aicina izstrādāt darba kārtību 
pasākumiem klimata pārmaiņu 
apkarošanai laika posmam no 2009.–
2014. gadam, kas tiktu ieviesta šādā 
secībā:
(a) ES līmenī, Komisijai un dalībvalstīm 
nepieciešams:
– vest sarunas vietējā un globālā līmenī 
par darbībām, kas veicamas, lai apkarotu 
klimata pārmaiņas,
– attīstīt, finansēt un ieviest visā ES 
kopēju energotīklu („supergrid”), kas 
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būtu pieejams visa veida enerģijas 
piegādātājiem,
– sekmēt un finansēt efektīvu, ilgtspējīgu 
transporta infrastruktūru, lai samazinātu 
oglekļa izmešus, ieskaitot ūdeņraža 
tehnoloģijas un ātrgaitas dzelzceļus,
– attīstīt jaunas komunikāciju stratēģijas, 
lai izglītotu iedzīvotājus un stimulētu tos 
samazināt izmešus īstenojamā veidā, t. i.,
attīstot informāciju par oglekļa saturu 
produktos un pakalpojumos,
– attīstīt atbilstošus likumdošanas 
instrumentus, lai iedrošinātu visu 
rūpniecības sektoru iesaistīšanos klimata 
pārmaiņu apkarošanā, sākot ar 
pieprasījumu sniegt skaidru informāciju 
par oglekļa izmešiem;
– nodibināt ciešāku saistību starp 
Lisabonas stratēģiju, sociālo stratēģiju un 
klimata pārmaiņu likumdošanu;
(b) jāveicina labākās prakses un to 
apmaiņa vietējā un reģionālā līmenī, it 
īpaši:
– energoefektivitātes pasākumi enerģijas 
trūkuma apkarošanai, ar mērķi ieviest 
energoefektivitāti(„net-zero-energy”) 
privātās, komerciālās un sabiedriskās 
ēkās,
– atkritumu pārstrāde un atkārtota 
izmantošana, piemēram, savākšanas 
punktu infrastruktūras attīstīšana,
– attīstīt infrastruktūru zemu izmešu 
pasažieru automašīnām, kas izmanto 
atjaunojamo enerģiju, kā arī stimulēt 
bezizmešu transportlīdzekļu attīstīšanu 
sabiedriskajam transportam, 
– ilgtspējīgākas pārvietošanās veicināšana 
pilsētās un lauku apgabalos,
– klimata pārmaiņu adaptācijas 
pasākumu pieņemšana un ieviešana;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 389, 390 un A apsvēruma oriģinālu

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

A. tā kā dabas un cilvēces saglabāšana ir 
pienākums, kas tiek nodots no vienas 
paaudzes nākamajai;

Or. en
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