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Grozījums Nr. 1
Elena Oana Antonescu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka pēckrīzes perioda ekonomika 
sniedz lielisku iespēju ilgtspējīgai 
izaugsmei, kas balstīta uz sociālo 
taisnīgumu un ekoefektivitāti; norāda, ka 
pārejas īstenošana Eiropā no piesārņojumu 
radošas tautsaimniecības uz ekoefektīvu 
tautsaimniecību radīs fundamentālas 
izmaiņas ražošanā, izplatīšanā un patēriņā 
un šīs izmaiņas vajadzētu izmantot kā 
iespēju virzībai uz īstenu ilgtspējību, 
neapdraudot labklājību vai nodarbinātību;

1. uzskata, ka pēckrīzes perioda ekonomika 
sniedz lielisku iespēju ilgtspējīgai 
izaugsmei, kas balstīta uz sociālo 
taisnīgumu un ekoefektivitāti; norāda, ka 
pārejas īstenošana Eiropā no piesārņojumu 
radošas tautsaimniecības uz ekoefektīvu 
tautsaimniecību radīs fundamentālas 
izmaiņas ražošanā, izplatīšanā un patēriņā 
un šīs izmaiņas vajadzētu izmantot kā 
iespēju virzībai uz īstenu ilgtspējību, 
neapdraudot labklājību vai nodarbinātību; 
uzskata, ka pāreja uz ekonomiku, kas 
balstīta uz nepiesārņojošiem enerģijas 
avotiem, ir jāuzskata par iespēju ieguldīt 
ilgtspējīgā attīstībā un nevis tikai par 
slogu valsts un privātajiem budžetiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 2
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju izstrādāt statistikas 
instrumentus videi draudzīgas 
ekonomikas radīto darba vietu neto 
bilances novērtēšanai, lai jaunās darba 
vietas varētu atšķirt no tām, kas 
pārveidotas no jau esošajām darba 
vietām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ilgtspējīga attīstība ir 
balstīta uz ilgtermiņa redzējumu, kurā 
ekonomiskā izaugsme, sociālā kohēzija un 
vides aizsardzība ir cieši saistītas un 
savstarpēji veicinošas; vērš uzmanību uz 
iespējām, ko ilgtspējīgai ekonomikai 
sniedz videi draudzīgu darba vietu izveide, 
un atbalsta videi draudzīgu darba vietu 
SDO definīciju, proti, tās ir visas darba 
vietas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību; 
tomēr uzsver, ka visās darba vietās videi 
draudzīgās nozarēs ir jānodrošina 
pienācīgi darba apstākļi;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda — pamatojoties uz aplēsēm, 
2009. gadā Eiropā bija 3,4 miljoni videi 
draudzīgu darba vietu;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Elena Oana Antonescu

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību steidzami risināt 
ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas; 
atzinīgi vērtē ES mērķi līdz 2020. gadam 
par 20 % samazināt CO2 emisijas; vēlas 
saņemt ieteikumus par to, kā ES varētu 
tuvināties 30 % mērķim, un tādēļ mudina 
Komisiju izstrādāt konkrētu politiku ar 
mērķi nodrošināt pāreju uz videi draudzīgu 
ekonomiku, jo īpaši attiecībā uz darbinieku 
pārkvalifikāciju videi draudzīgām darba 
vietām un pagaidu kompensācijām videi 
draudzīgākas Eiropas rūpniecības 
nodrošināšanai saistībā ar pasaules tirgiem; 

2. uzsver nepieciešamību steidzami risināt 
ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas; 
atzinīgi vērtē ES mērķi līdz 2020. gadam 
par 20 % samazināt CO2 emisijas; vēlas 
saņemt ieteikumus par to, kā ES varētu 
tuvināties 30 % mērķim, un tādēļ mudina 
Komisiju izstrādāt konkrētu politiku ar 
mērķi nodrošināt pāreju uz videi draudzīgu 
ekonomiku, jo īpaši attiecībā uz darbinieku 
pārkvalifikāciju videi draudzīgām darba 
vietām un pagaidu kompensācijām videi 
draudzīgākas Eiropas rūpniecības 
nodrošināšanai saistībā ar pasaules tirgiem,
kā arī uz to, lai stimulētu privātā sektora 
ieguldījumus zema emisijas līmeņa 
tehnoloģijās, kas labvēlīgi ietekmē 
jauninājumus un darba vietu radīšanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 6
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību steidzami risināt 
ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas; 
atzinīgi vērtē ES mērķi līdz 2020. gadam 
par 20 % samazināt CO2 emisijas; vēlas 
saņemt ieteikumus par to, kā ES varētu 
tuvināties 30 % mērķim, un tādēļ mudina 
Komisiju izstrādāt konkrētu politiku ar 
mērķi nodrošināt pāreju uz videi draudzīgu 
ekonomiku, jo īpaši attiecībā uz darbinieku 
pārkvalifikāciju videi draudzīgām darba 
vietām un pagaidu kompensācijām videi 
draudzīgākas Eiropas rūpniecības
nodrošināšanai saistībā ar pasaules 
tirgiem; 

2. uzsver nepieciešamību steidzami risināt 
ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas,
lai ierobežotu klimata pārmaiņas, 
nepieļaujot vidējās temperatūras 
paaugstināšanos vairāk kā par 2°C 
salīdzinājumā ar līmeni, kāds bija pirms 
rūpniecības attīstības; uzskata, ka pašlaik 
īstenotais mērķis, kas paredz 
samazinājumu par 20 % līdz 
2020. gadam, neatbilst vispārējam 
mērķim, un vēlas, lai pēc iespējas drīz 
tiktu iesniegts priekšlikums tuvināties 
mērķim, kas paredz vismaz 30 % 
samazinājumu; tādēļ mudina Komisiju 
izstrādāt konkrētu politiku ar mērķi 
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nodrošināt pāreju uz videi draudzīgu 
ekonomiku, jo īpaši attiecībā uz darbinieku 
pārkvalifikāciju videi draudzīgām darba 
vietām un atbalstu pārejai uz videi 
draudzīgāku Eiropas rūpniecību saistībā 
ar pasaules tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka stabils, ilgtermiņa, vērienīgs 
tiesiskais regulējums ir priekšnosacījums 
videi draudzīgas nodarbinātības sniegto 
iespēju maksimālam izmantojumam; 
uzskata — lai ar videi draudzīgu darba 
vietu radīšanu sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” nodarbinātības jomas 
mērķus, ir vajadzīgi konkrēti juridiski 
saistoši pasākumi nolūkā panākt dabas 
resursu izmantošanas absolūtu 
samazināšanu un citi mērķi vides jomā;  

Or. en

Grozījums Nr. 8
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pašreizējie ES tiesību akti
vides jomā sniedz ievērojamas iespējas 
radīt jaunas darba vietas tādās jomās kā 
gaiss, augsne, enerģētika, sabiedriskie 
pakalpojumi, lauksaimniecība, transports 

3. uzskata, ka stingra un skaidra ES 
tiesību aktu sistēma vides jomā sniegtu
ievērojamas iespējas radīt jaunas darba 
vietas tādās jomās kā gaiss, augsne, 
enerģētika, sabiedriskie pakalpojumi, 
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un vides pārvaldība; aicina dalībvalstis 
īstenot ES tiesību aktus, kas varētu radīt
jaunus ieguldījumus videi draudzīgās 
tehnoloģijās un darba vietu izveidē;

lauksaimniecība, transports un vides 
pārvaldība; aicina dalībvalstis pilnībā
īstenot pašreizējos vides jomas tiesību 
aktus, savukārt Komisiju — iesniegt
jaunus priekšlikumus tiesību aktiem, kas 
nodrošinātu jaunus ieguldījumus videi 
draudzīgās tehnoloģijās un darba vietu 
izveidē;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pašreizējie ES tiesību akti 
vides jomā sniedz ievērojamas iespējas 
radīt jaunas darba vietas tādās jomās kā 
gaiss, augsne, enerģētika, sabiedriskie 
pakalpojumi, lauksaimniecība, transports 
un vides pārvaldība; aicina dalībvalstis 
īstenot ES tiesību aktus, kas varētu radīt 
jaunus ieguldījumus videi draudzīgās 
tehnoloģijās un darba vietu izveidē;

3. uzskata, ka pašreizējie un ierosinātie ES 
tiesību akti vides jomā sniedz ievērojamas 
iespējas radīt jaunas darba vietas tādās 
jomās kā gaiss, augsne, ūdens, enerģētika, 
sabiedriskie pakalpojumi, lauksaimniecība, 
transports, mežsaimniecība un vides 
pārvaldība; aicina dalībvalstis īstenot ES 
tiesību aktus, kas varētu radīt jaunus 
ieguldījumus videi draudzīgās tehnoloģijās 
un darba vietu izveidē; 

Or. en

Grozījums Nr. 10
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda — pieprasot nodrošināt videi 
draudzīgu lauksaimniecības praksi, 
varētu panākt darba vietu skaita un 
ienākumu apjoma ievērojamu pieaugumu 
lauksaimniecības nozarē; 
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver nepieciešamību pievērst īpašu 
uzmanību bioloģiskajai daudzveidībai 
saistībā ar videi draudzīgu darba vietu 
radīšanu visā Eiropā, jo īpaši attiecībā uz 
Natura 2000 tīklu īstenošanu; norāda, ka 
ekotūrisms ir viena no vadošajām 
nozarēm videi draudzīgu darba vietu 
radīšanas ziņā, un izaugsmes rādītāji šajā 
nozarē ir aptuveni 20 % gadā; atbalsta arī 
to, lai lielāka uzmanība tiktu veltīta to 
darba vietu iespējām, kas saistītas ar brīvā 
laika pavadīšanas veidiem dabā;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka subsīdijas, kas paredzētas 
tam, lai pilsētas transports kļūtu videi 
draudzīgāks, nodarbinātības ziņā sniegtu 
vislielāko labumu, ja tās ieguldītu 
sabiedriskā transporta nozarē;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Mairead McGuinness

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju, izstrādājot politiku 
atjaunojamo enerģijas avotu, 
energoefektivitātes, atkritumu 
apsaimniekošanas un pārstrādes jomā, 
videi draudzīgu darba vietu izveidi noteikt 
par vienu no prioritātēm;

4. aicina Komisiju definēt jēdzienu „videi 
draudzīga darba vieta”; turklāt mudina 
Komisiju, izstrādājot politiku atjaunojamo 
enerģijas avotu, energoefektivitātes, 
atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes 
jomā, videi draudzīgu darba vietu izveidi 
noteikt par vienu no prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Mairead McGuinness

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju līdz 2011. gadam 
ierosināt stratēģiju, tostarp gan tiesību 
aktus, gan ar likumdošanu nesaistītus 
pasākumus, lai veicinātu videi draudzīgas 
darba vietas, kas ir viens no vispārējās 
izaugsmes un labklājības avotiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis politikas 
virzienus, kuru mērķis ir pārkvalificēt un 
no jauna apmācīt darbiniekus darbam videi 
draudzīgās darba vietās, integrēt visās 
pārējās ES politikas jomās;

5. aicina Komisiju līdz 2011. gadam 
ierosināt stratēģiju, lai veicinātu videi 
draudzīgas darba vietas, kas ir viens no 
vispārējās izaugsmes un labklājības 
avotiem; aicina Komisiju un dalībvalstis 
politikas virzienus, kuru mērķis ir 
pārkvalificēt un no jauna apmācīt 
darbiniekus darbam videi draudzīgās darba 
vietās, integrēt visās pārējās ES politikas 
jomās;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju līdz 2011. gadam 
ierosināt stratēģiju, tostarp gan tiesību 
aktus, gan ar likumdošanu nesaistītus 
pasākumus, lai veicinātu videi draudzīgas 
darba vietas, kas ir viens no vispārējās 
izaugsmes un labklājības avotiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis politikas 
virzienus, kuru mērķis ir pārkvalificēt un 
no jauna apmācīt darbiniekus darbam videi 
draudzīgās darba vietās, integrēt visās
pārējās ES politikas jomās;

5. aicina Komisiju līdz 2011. gadam 
ierosināt stratēģiju, tostarp gan tiesību 
aktus, gan ar likumdošanu nesaistītus 
pasākumus, lai veicinātu videi draudzīgas 
darba vietas, kas ir viens no vispārējās 
izaugsmes un labklājības avotiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis politikas 
virzienus, kuru mērķis ir pārkvalificēt un 
atkārtoti apmācīt darbiniekus videi 
draudzīgām darbavietām, integrēt visās 
pārējās ES politikas jomās;
uzsver nepieciešamību šajā stratēģijā 
iekļaut visus nodarbinātības veidus —
gan augsti kvalificētas, gan vidēji 
kvalificētas, gan mazkvalificētas darba 
vietas;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Pilar Ayuso

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju līdz 2011. gadam 
ierosināt stratēģiju, tostarp gan tiesību 
aktus, gan ar likumdošanu nesaistītus 
pasākumus, lai veicinātu videi draudzīgas 
darba vietas, kas ir viens no vispārējās 
izaugsmes un labklājības avotiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis politikas 
virzienus, kuru mērķis ir pārkvalificēt un 
no jauna apmācīt darbiniekus darbam videi 
draudzīgās darba vietās, integrēt visās 

5. aicina Komisiju līdz 2011. gadam 
ierosināt stratēģiju, tostarp gan tiesību 
aktus, gan ar likumdošanu nesaistītus 
pasākumus, lai veicinātu videi draudzīgas 
darba vietas, kas ir viens no vispārējās 
izaugsmes un labklājības avotiem un 
nerada darba vietu zudumu citās nozarēs; 
aicina Komisiju un dalībvalstis politikas 
virzienus, kuru mērķis ir pārkvalificēt un 
no jauna apmācīt darbiniekus darbam videi 
draudzīgās darba vietās, integrēt visās 
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pārējās ES politikas jomās; pārējās ES politikas jomās;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka Padome 2009. gada 
21. oktobra secinājumu 7. punktā aicināja 
Komisiju steidzami pa nozarēm pārskatīt 
subsīdijas, kas negatīvi ietekmē vidi un 
neatbilst ilgstpējīgas attīstības mērķiem; 
aicina Komisiju nekavējoties rīkoties, 
ievērojot minētos secinājumus, un izpētīt 
iespējas pārvietot šīs subsīdijas budžetā tā, 
lai atbalstītu jaunās darbības, kas saistītas 
ar ilgtspējīgu ekonomiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Mairead McGuinness

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju mūžizglītības 
ietvarstruktūrā iekļaut devīto 
pamatkompetenci, kas būtu saistīta ar vidi, 
klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību 
un kura ir nepieciešama zināšanu 
sabiedrībā;

6. aicina dalībvalstis, piemērojot 
mūžizglītības ietvarstruktūru, iekļaut 
horizontālu stratēģiju, kas būtu saistīta ar 
vidi, klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu 
attīstību un kura ir nepieciešama zināšanu 
sabiedrībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis reaģēt uz būtisko 
nepieciešamību pielāgot izglītības un 
mācību sistēmas jaunas ilgstpējīgas 
ekonomikas vajadzībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Mairead McGuinness

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka attiecībā uz iedzīvotāju 
labklājību vides aizsardzība ir nešķirami 
saistīta ar vietējo, reģionālo, valsts un 
Eiropas sociālo politiku; norāda, ka 
organizācijas, kas iegulda ekoefektīvās 
darbībās, palīdzēs radīt labāku darba vidi 
personālam un darba ņēmējiem un tādējādi, 
iespējams, uzlabosies to darba ražīgums; 
aicina dalībvalstis mudināt uzņēmumus, 
MVU un valsts sektora organizācijas 
nodrošināt savu atbilstību EMAS 
principiem;

7. uzskata, ka attiecībā uz iedzīvotāju 
labklājību vides aizsardzība ir nešķirami 
saistīta ar vietējo, reģionālo, valsts un 
Eiropas sociālo politiku; norāda, ka 
organizācijas, kas iegulda ekoefektīvās 
darbībās, palīdzēs radīt labāku darba vidi 
personālam un darba ņēmējiem un tādējādi, 
iespējams, uzlabosies to darba ražīgums; 
aicina dalībvalstis veicināt Eiropas vides 
vadības un audita sistēmu (EMAS) un
mudināt visas ekonomikas nozares 
censties nodrošināt EMAS reģistrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina, ka publiskā sektora 
iepirkums veido lielu tirgus daļu un 
varētu sniegt ievērojamus stimulus, lai 
ekonomika kļūtu videi draudzīgāka; tādēļ 
aicina pieprasīt augstu vides standartu 
ievērošanu attiecībā uz visiem publiskā 
sektora iepirkumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b pauž pārliecību, ka resursu ziņā 
efektīvu videi draudzīgu tehnoloģiju 
ieviešana nav pietiekama, lai sasniegtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ja 
produktivitātes pieaugums tiek izmantots 
ieņēmumu pieaugumam; turklāt uzskata, 
ka no ekoloģiskā viedokļa produktivitātes 
pieauguma sniegtās iespējas būtu 
lietderīgi izmantot, lai nodrošinātu vairāk 
brīvā laika un saīsinātu darba dienu 
laiku, nevis palielinātu algas un arvien 
pieaugošo patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Pilar Ayuso

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka ir jāveic ievērojami vairāk 
pētījumu, lai noteiktu, cik lielā mērā 
nodarbinātību ietekmē vides un klimata 
pārmaiņu politika; aicina Komisiju noteikt 
šo jomu par vienu no 8. pamatprogrammas 
prioritātēm;

9. uzskata, ka ir jāveic ievērojami vairāk 
pētījumu, lai noteiktu, cik lielā mērā darba 
vietu kopējo izveidi ietekmē vides un 
klimata pārmaiņu politika; aicina Komisiju 
noteikt šo jomu par vienu no 
8. pamatprogrammas prioritātēm;

Or. es

Grozījums Nr. 24
Mairead McGuinness

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata, ka būtu jāpieliek lielākas 
pūles, lai internalizētu ārējās izmaksas; 
aicina Komisiju izmantot pašreizējos 
politikas instrumentus vai vajadzības 
gadījumā izstrādāt jaunus instrumentus, 
lai noteiktu izmaksas un atspoguļotu 
secinājumus turpmākajos politikas 
priekšlikumos;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atzīst, ka videi draudzīgu darba vietu 
sniegto iespēju attīstībā NVO un 
arodbiedrībām kā darba devējiem un 
sabiedrības informētības veicinātājiem ir 
svarīga loma attiecībā uz atbalsta 
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sniegšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

Or. en


