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Grozījums Nr. 1
Jo Leinen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atsaucoties uz līguma par Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
izveidošanu preambulu un Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
(GATT) XX panta b) un g) apakšpunktu, 
uzsver, ka starptautiskās tirdzniecības 
rezultātā nedrīkst tikt noplicināti dabas 
resursi, un aicina Komisiju un dalībvalstis, 
darbojoties PTO, vēl vairāk ievērot kopējās 
preferences principu, it īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgiem, klimatam draudzīgiem un no 
ētiskā viedokļa pieņemamiem 
izstrādājumiem;

1. atsaucoties uz līguma par Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
izveidošanu preambulu un Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
(GATT) XX panta b), d) un 
g) apakšpunktu, uzsver, ka starptautiskās 
tirdzniecības rezultātā nedrīkst tikt 
noplicināti dabas resursi, un aicina 
Komisiju un dalībvalstis, darbojoties PTO, 
vēl vairāk ievērot kopējās preferences 
principu, it īpaši attiecībā uz ilgtspējīgiem, 
klimatam draudzīgiem un no ētiskā 
viedokļa pieņemamiem izstrādājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu, ka PTO locekļiem vēl 
jāatrod veids, kā šo līgumu iekļaut ANO 
iestāžu sistēmā un noteikumos, kuros ir 
noteikta vides aizsardzība, tostarp klimata 
pārmaiņu mazināšana, kā arī sociālais 
taisnīgums un visu cilvēktiesību 
ievērošana; pieprasa, lai no
daudzpusējiem vides nolīgumiem (MEA) 
izrietošām saistībām un mērķiem, 
piemēram, ANO Vispārējai konvencijai 
par klimata pārmaiņām un citu ANO 
iestāžu (Pārtikas un lauksaimniecības 
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organizācija, Starptautiskā Darba 
organizācija, Starptautiskā Jūrniecības 
organizācija) aktiem būtu augstāks 
juridiskais spēks par šauro tirdzniecības 
noteikumu interpretāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Jo Leinen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a tā kā kopš dienas, kad Marakešā 
1994. gada 15. aprīlī PTO dalībvalstu 
ministri pieņēma lēmumu par tirdzniecību 
un apkārtējo vidi, ir pagājuši 15 gadi, 
aicina Komisiju vēlākais līdz 2011. gada 
vidum Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniegt ziņojumu, kurā būtu novērtēts, 
cik lielā mērā PTO Tirdzniecības un 
apkārtējās vides komiteja ir veikusi savu 
uzdevumu, kas ir noteikts minētajā 
lēmumā, un secinājumus attiecībā uz to, 
kas vēl būtu jādara, jo īpaši saistībā ar 
globālo dialogu par klimata pārmaiņu 
mazināšanu un pielāgošanu un PTO;

Or.en

Grozījums Nr. 4
Bairbre de Brún, Bas Eickhout

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis, risinot 
sarunas par PTO un divpusējiem 
tirdzniecības nolīgumiem, stingri rūpēties 
par to, lai tirdzniecības liberalizācija, īpaši 

3. aicina Komisiju un dalībvalstis, risinot 
sarunas par PTO un divpusējiem 
tirdzniecības nolīgumiem, stingri rūpēties 
par to, lai tirdzniecības liberalizācija, īpaši 
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dabisko izejvielu tirdzniecības 
liberalizācija, nemazinātu resursu 
ilgtspējīgas pārvaldības efektivitāti un ka 
līgumos iekļautu klimata un sugu 
aizsardzības mērķus; šim nolūkam aicina 
Komisiju darīt visu iespējamo, lai pirms 
2011. gadā Johannesburgā paredzētās 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) (COP) dalībvalstu sanāksmes, 
PTO notiktu PTO dalībvalstu tirdzniecības 
un vides ministru kopīga tikšanās;

dabisko izejvielu tirdzniecības 
liberalizācija, nemazinātu resursu 
ilgtspējīgas pārvaldības efektivitāti un ka 
līgumos iekļautu klimata un sugu 
aizsardzības mērķus; šim nolūkam aicina 
Komisiju darīt visu iespējamo, lai pirms 
2011. gadā Johannesburgā paredzētās 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) (COP) dalībvalstu sanāksmes, 
PTO notiktu PTO dalībvalstu tirdzniecības 
un vides ministru kopīga tikšanās; 
atgādina, ka UNFCCC ir forums, kas ir 
paredzēts, lai noslēgtu starptautisku 
nolīgumu par klimata pārmaiņu 
novēršanu;

Or.en

Grozījums Nr. 5
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a īpaši uzsver, ka vajadzīga saskaņa 
starp klimata un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu īstenošanu un 
tirdzniecības nosacījumiem, lai 
nodrošinātu, ka, piemēram, pret 
atmežošanu vērstie pūliņi ir rezultatīvi;

Or.en

Grozījums Nr. 6
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES kā starptautiski lielākā 
tirdzniecības apvienība var pasaulē noteikt 

4. uzskata, ka ES kā starptautiski lielākā 
tirdzniecības apvienība var pasaulē noteikt 
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standartus, un atbalsta tādu sertifikācijas un 
marķēšanas sistēmu izstrādi un izplatīšanu, 
kurās ir ņemti vērā sociālie un ekoloģiskie 
kritēriji; norāda, ka starptautisko 
nevalstisko organizāciju darbs, izstrādājot 
attiecīgās etiķetes un sertifikātus un 
veicinot to izmantošanu, ir bijis sekmīgs, 
un konkrēti iestājas par šo etiķešu un 
sertifikātu plašāku pielietojumu;

standartus, un atbalsta tādu sertifikācijas un 
marķēšanas sistēmu izstrādi un izplatīšanu, 
kurās ir ņemti vērā ekoloģiskie kritēriji, 
iestājoties par to plašāku pielietojumu;

Or.it

Grozījums Nr. 7
Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, Daciana Octavia 
Sârbu, Nessa Childers

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē klimata pārmaiņu 
aspektu ietveršanu tirdzniecības nolīgumu 
ietekmes uz ilgtspējību novērtējumos 
(IIN); tomēr pievērš uzmanību apstāklim, 
ka dažos gadījumos, piemēram, attiecībā 
uz Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu IIN 
rezultāts liecina, ka nolīgums negatīvi 
ietekmēs klimatu, jo klimata apsvērumus 
neņēma vērā pirms nolīguma slēgšanas; 
uzskata, ka, īstenojot tirdzniecības 
nolīgumus, nebūtu jāmazinās 
daudzpusējo vides nolīgumu (MEA) 
efektivitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. iestājas par to, ka ES pašai jābūt par 
paraugu un jāsamazina tādi šķēršļi 
tirdzniecībai ar „zaļām” tehnoloģijām un 
videi un klimatam draudzīgiem 
produktiem kā muitas nodevas un nodokļi
un jāveicina tirdzniecība ar ekoloģiskām
precēm un pakalpojumiem (EGS),
pamatojoties arī uz Bali rīcības plānu un 
Kopenhāgenas Videi draudzīgā klimata 
fondu;

5. iestājas par to, ka ES pašai ir jābūt par 
paraugu, veicinot „zaļo” tehnoloģiju un 
videi un klimatam draudzīgu produktu
izstrādi un plašāku piemērošanu; turklāt 
jāatbalsta izstrādājumu un ekoloģisko
pakalpojumu plašāka izmantošana
jaunattīstības valstīs, pamatojoties arī uz 
Bali rīcības plānu un Kopenhāgenas Videi 
draudzīgā klimata fondu;

Or.en

Grozījums Nr. 9
Sari Essayah

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iestājas par to, ka ES pašai jābūt par 
paraugu un jāsamazina tādi šķēršļi 
tirdzniecībai ar „zaļām” tehnoloģijām un 
videi un klimatam draudzīgiem produktiem 
kā muitas nodevas un nodokļi un jāveicina 
tirdzniecība ar ekoloģiskām precēm un 
pakalpojumiem (EGS), pamatojoties arī uz 
Bali rīcības plānu un Kopenhāgenas Videi 
draudzīgā klimata fondu;

5. iestājas par to, ka ES pašai jābūt par 
paraugu un jāsamazina tādi šķēršļi 
tirdzniecībai ar ekonomikas, sociālā un 
vides ziņā ilgtspējīgām tehnoloģijām un 
videi un klimatam draudzīgiem produktiem 
kā muitas nodevas un nodokļi un jāveicina 
tirdzniecība ar ekoloģiskām precēm un 
pakalpojumiem (EGS), pamatojoties arī uz 
Bali rīcības plānu un Kopenhāgenas Videi 
draudzīgā klimata fondu;

Or.en

Grozījums Nr. 10
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina ES PTO forumā apspriest 
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iespējas noteikt oglekļa nodokli trešo 
valstu importam atbilstīgi kopējas un 
nediferencētas atbildības principam, ja šīs 
valstis aktīvi necīnās pret klimata 
pārmaiņām, pamatojoties uz saistošiem 
samazināšanas mērķiem, kas ir līdzīgi ES 
noteiktajiem; 

Or.it

Grozījums Nr. 11
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pieprasa starptautiski saistoša 
nolīguma noslēgšanu par klimata 
aizsardzību un īpaši atbalsta mērķi līdz 
2020. gadam samazināt ES CO2 izmešus 
par 30 %, ko ir jācenšas sasniegt 
neatkarīgi no starptautiskajām sarunām, 
kā arī atbalsta ilgtermiņa ES mērķi līdz 
2050. gadam CO2 un citu siltumnīcefekta 
gāzes izmešus samazināt vismaz par 85 %;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 12
Elisabetta Gardini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 30 %, ko ir jācenšas 
sasniegt neatkarīgi no starptautiskajām 
sarunām, kā arī atbalsta ilgtermiņa ES 
mērķi līdz 2050. gadam CO2 un citu 
siltumnīcefekta gāzes izmešus samazināt 

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 30 %, ja vien 
Kankūnā tiek panākta vispārēja 
vienošanās, kurā būtu noteikti kopēji 
mērķi un/vai līdzvērtīgi Savienības 
mērķiem, kā arī atbalsta ilgtermiņa ES 
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vismaz par 85 %; mērķi līdz 2050. gadam CO2 un citu 
siltumnīcefekta gāzes izmešus samazināt 
vismaz par 85 %;

Or.it

Grozījums Nr. 13
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 30 %, ko ir jācenšas 
sasniegt neatkarīgi no starptautiskajām 
sarunām, kā arī atbalsta ilgtermiņa ES
mērķi līdz 2050. gadam CO2 un citu 
siltumnīcefekta gāzes izmešus samazināt 
vismaz par 85 %;

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt
ES CO2 izmešus par 20 %; uzskata, ka 
CO2 un citu siltumnīcefekta gāzes izmešus
ES līdz 2020. gadam var samazināt vēl 
vairāk, ja citas industrializētās un 
jaunietekmes valstis pieņem līdzīgus 
samazinājuma mērķus; 

Or.it

Grozījums Nr. 14
Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 30 %, ko ir jācenšas 
sasniegt neatkarīgi no starptautiskajām 
sarunām, kā arī atbalsta ilgtermiņa ES 
mērķi līdz 2050. gadam CO2 un citu 
siltumnīcefekta gāzes izmešus samazināt 
vismaz par 85 %;

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus vismaz par 30 %, ko ir 
jācenšas sasniegt neatkarīgi no 
starptautiskajām sarunām, kā arī atbalsta 
ilgtermiņa ES mērķi līdz 2050. gadam CO2
un citu siltumnīcefekta gāzes izmešus 
samazināt vismaz par 85-95%;

Or.en
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Grozījums Nr. 15
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 30 %, ko ir jācenšas 
sasniegt neatkarīgi no starptautiskajām 
sarunām, kā arī atbalsta ilgtermiņa ES 
mērķi līdz 2050. gadam CO2 un citu 
siltumnīcefekta gāzes izmešus samazināt 
vismaz par 85 %;

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 20%, kā arī atbalsta 
ilgtermiņa ES mērķi līdz 2050. gadam CO2
un citu siltumnīcefekta gāzes izmešus 
samazināt vēl vairāk;

Or.it

Grozījums Nr. 16
Sari Essayah

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 30 %, ko ir jācenšas 
sasniegt neatkarīgi no starptautiskajām 
sarunām, kā arī atbalsta ilgtermiņa ES 
mērķi līdz 2050. gadam CO2 un citu 
siltumnīcefekta gāzes izmešus samazināt 
vismaz par 85 %;

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 20%, ko ir jācenšas 
sasniegt neatkarīgi no starptautiskajām 
sarunām, kā arī atbalsta ilgtermiņa ES 
mērķi līdz 2050. gadam CO2 un citu 
siltumnīcefekta gāzes izmešus samazināt 
vismaz par 80%;

Or.en

Grozījums Nr. 17
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 30 %, ko ir jācenšas 
sasniegt neatkarīgi no starptautiskajām 
sarunām, kā arī atbalsta ilgtermiņa ES 
mērķi līdz 2050. gadam CO2 un citu 
siltumnīcefekta gāzes izmešus samazināt 
vismaz par 85 %;

6. pieprasa starptautiski saistoša nolīguma 
noslēgšanu par klimata aizsardzību un īpaši 
atbalsta mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
ES CO2 izmešus par 20 %; 

Or.it

Grozījums Nr. 18
Jo Leinen

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a ir stingri pārliecināts, ka gadījumā, ja 
Kioto protokola vietā ilgstoši netiks 
pieņemts juridiski saistošs vispārējs 
nolīgums, vienīgā drošā, ar PTO 
regulējumu saskanīgā rīcība ES, lai 
pakāpeniski mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu (GHG) izmešus, ir vienpusēji noteikt 
ilglaicīgu aizliegumu fosilā kurināmā 
radītajiem izmešiem pašā ES; tāpēc aicina 
Komisiju situācijā, kad šāda nolīguma 
nav, Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniegt Balto grāmatu, kurā būtu 
izklāstīti visi tie tiesību akti un citi 
attiecīgie pasākumi, kā arī noteikts 
saistošs grafiks to pieņemšanai, kas ir 
nepieciešami ilgstoša aizlieguma 
ieviešanai un 2050. gada stratēģijas 
mērķu sasniegšanai, īpašu uzmanību 
veltot visaptverošai atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantojuma paplašināšanai;

Or.en



PE448.806v01-00 12/19 AM\830141LV.doc

LV

Grozījums Nr. 19
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. ir pārliecināts, ka cīņai pret klimata 
pārmaiņām ir jābalstās uz rūpnieciski 
attīstīto un jaunattīstības valstu 
solidaritātes principu; tāpēc prasa kopīgi ar 
jaunattīstības, jaunajām tirgus ekonomikas 
valstīm un rūpnieciski attīstītajām valstīm 
radīt visaptverošu koncepciju, kā aplikt ar 
nodokļiem enerģiju un siltumnīcefekta 
gāzu izmešus, lai, no vienas puses, 
novērstu uzņēmumu aizplūšanu (oglekļa 
emisiju pārvirze) un lai, no otras puses, 
nodrošinātu finanšu līdzekļus nolūkā 
cīnīties pret klimata pārmaiņām vai tām
pielāgoties;

7. ir pārliecināts, ka cīņai pret klimata 
pārmaiņām ir jābalstās uz rūpnieciski 
attīstīto un jaunattīstības valstu 
solidaritātes principu; tāpēc prasa kopīgi ar 
jaunattīstības, jaunajām tirgus ekonomikas 
valstīm un rūpnieciski attīstītajām valstīm 
radīt visaptverošu koncepciju, kā aplikt ar 
nodokļiem enerģiju un siltumnīcefekta 
gāzu izmešus, lai, no vienas puses, 
novērstu uzņēmumu aizplūšanu (oglekļa 
emisiju pārvirze) un lai, no otras puses, 
nodrošinātu finanšu līdzekļus nolūkā 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, tās 
mazināt un pielāgoties to sekām;

Or.ro

Grozījums Nr. 20
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. ir pārliecināts, ka cīņai pret klimata 
pārmaiņām ir jābalstās uz rūpnieciski 
attīstīto un jaunattīstības valstu 
solidaritātes principu; tāpēc prasa kopīgi ar 
jaunattīstības, jaunajām tirgus ekonomikas 
valstīm un rūpnieciski attīstītajām valstīm 
radīt visaptverošu koncepciju, kā aplikt ar 
nodokļiem enerģiju un siltumnīcefekta 
gāzu izmešus, lai, no vienas puses, 
novērstu uzņēmumu aizplūšanu (oglekļa 
emisiju pārvirze) un lai, no otras puses, 
nodrošinātu finanšu līdzekļus nolūkā 
cīnīties pret klimata pārmaiņām vai tām 
pielāgoties;

7. ir pārliecināts, ka cīņai pret klimata 
pārmaiņām ir jābalstās uz rūpnieciski 
attīstīto un jaunattīstības valstu 
solidaritātes principu, un, iespējams, tā 
jāīsteno, ciešāk sadarbojoties ANO, PTO 
un citām Bretonvudsas iestādēm; tāpēc 
prasa kopīgi ar jaunattīstības, jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm un rūpnieciski 
attīstītajām valstīm radīt visaptverošu 
koncepciju, kā aplikt ar nodokļiem enerģiju 
un siltumnīcefekta gāzu izmešus, lai, no 
vienas puses, novērstu uzņēmumu 
aizplūšanu (oglekļa emisiju pārvirze) un 
lai, no otras puses, nodrošinātu finanšu 
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līdzekļus nolūkā cīnīties pret klimata 
pārmaiņām vai tām pielāgoties;

Or.en

Grozījums Nr. 21
Sari Essayah

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. ir pārliecināts, ka cīņai pret klimata 
pārmaiņām ir jābalstās uz rūpnieciski 
attīstīto un jaunattīstības valstu 
solidaritātes principu; tāpēc prasa kopīgi ar 
jaunattīstības, jaunajām tirgus ekonomikas 
valstīm un rūpnieciski attīstītajām valstīm 
radīt visaptverošu koncepciju, kā aplikt ar 
nodokļiem enerģiju un siltumnīcefekta 
gāzu izmešus, lai, no vienas puses, 
novērstu uzņēmumu aizplūšanu (oglekļa 
emisiju pārvirze) un lai, no otras puses, 
nodrošinātu finanšu līdzekļus nolūkā 
cīnīties pret klimata pārmaiņām vai tām 
pielāgoties;

7. ir pārliecināts, ka cīņai pret klimata 
pārmaiņām ir jābalstās uz rūpnieciski 
attīstīto un jaunattīstības valstu 
solidaritātes principu; tāpēc prasa kopīgi ar 
jaunattīstības, jaunietekmes valstīm un 
industriālajām valstīm radīt visaptverošu 
stratēģiju emisijas kvotu tirdzniecībai un 
enerģijas un siltumnīcefekta gāzu izmešu 
aplikšanai ar nodokļiem, lai, no vienas 
puses, novērstu uzņēmumu aizplūšanu 
(oglekļa emisiju pārvirze) un lai, no otras 
puses, nodrošinātu finanšu līdzekļus nolūkā 
cīnīties pret klimata pārmaiņām vai tām 
pielāgoties;

Or.en

Grozījums Nr. 22
Jo Leinen

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka individuālās darbības, kas 
saskaņā ar PTO Tirdzniecības sarunu 
padomes 1993. gada 15. decembra 
lēmumu par tirdzniecību un apkārtējo vidi 
var ietekmēt „sakarības starp 
tirdzniecības pasākumiem un vides 
aizsardzības pasākumiem ar nolūku 
nodrošināt atbilstošu attīstību” 
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(piemēram, robežšķērsošanas nodokļa 
pielāgošana un „ekoloģiskā dempinga 
novēršanas nodevas”), ir vienīgās, kuras 
varētu izrādīties atbilstīgas PTO 
noteikumiem un rīcības vadlīnijām, ja 
ņem vērā šā brīža PTO judikatūru šajā 
jomā un ja tos ietver tiesiski saistošā 
vispārējā nolīgumā, kas atbilstu 
UNFCCC, un tāpēc aicina Komisiju 
pirms Līgumslēdzēju pušu 
17. konferences (COP) Dienvidāfrikā 
iesniegt paziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par to, kā šādu 
sistēmu varētu nodrošināt attiecībā uz 
ikvienu pēc Kioto protokola pieņemtu 
nolīgumu;

Or.en

Grozījums Nr. 23
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzīst, ka PTO noteikumi atbilst uz 
robežām veiktiem pasākumiem, lai 
novērstu iekšpolitikas sekas, jo vides 
radītās netiešās izmaksas tiek iekļautas 
izstrādājuma cenā, ja vien šādas 
korekcijas nav diskriminējošas;

Or.en

Grozījums Nr. 24
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a apliecina savu atbalstu 
robežšķērsošanas nodokļa pielāgošanai kā 
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līdzeklim, ar kuru var veicināt virzību uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
izmešu līmeni; pauž viennozīmīgu 
viedokli, ka robežšķērsošanas nodokļa 
pielāgošanu nedrīkstētu izmantot kā 
protekcionisma līdzekli, bet drīzāk kā 
izmešu samazināšanas veidu; uzskata, ka 
ES būtu jāapņemas daļu iespējamo 
ienākumu piešķirt saskaņā ar UNFCCC 
uzņemto finanšu saistību izpildei; 
Komisiju un dalībvalstis sevišķi mudina 
veikt visu nepieciešamo, lai to 
nodrošinātu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju un dalībvalstis darīt 
visu iespējamo, lai Starptautiskajā 
Jūrniecības organizācijā panāktu 
juridiski saistoša nolīguma noslēgšanu 
par kuģniecības radītajiem izmešiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka pārvadājumu un 
starptautiskās tirdzniecības radītais CO2
izmešu pieaugums mazina ES klimata 
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pārmaiņu stratēģijas efektivitāti; norāda, 
ka virknē pētījumu ir pierādījies, ka preču 
ražošana un pārvadāšana Eiropā rada 
mazāku CO2 izmešu līmeni nekā no 
trešajām valstīm importēto preču 
ražošana un pārvadāšana; uzskata to par 
pārliecinošu argumentu, lai atteiktos no 
tādas attīstības stratēģijas, kas ir vērsta uz 
eksportu, un vairāk veicinātu vietējo 
attīstību, kuras pamatā būtu dažādota 
pašmāju ražošana un dažādots pašmāju 
patēriņš jaunattīstības valstīs; uzsver, ka 
šāda stratēģija labvēlīgi ietekmētu 
nodarbinātības situāciju gan ES, gan 
jaunattīstības valstīs;

Or.it

Grozījums Nr. 27
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. iebilst pret fosilā kurināmā subsidēšanu 
un aicina vairāk veicināt videi draudzīgāku 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, 
kā arī vairāk pētīt un izstrādāt 
decentralizētos enerģijas avotus, it īpaši 
jaunattīstības valstīs;

9. iebilst pret fosilā kurināmā subsidēšanu 
un aicina vairāk veicināt videi draudzīgāku 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, 
kā arī vairāk pētīt un izstrādāt 
decentralizētos enerģijas avotus, it īpaši 
jaunattīstības valstīs; šajā sakarībā 
atgādina par G20 forumā panākto 
vienošanos pakāpeniski samazināt 
subsīdijas fosilajam kurināmajam un 
pieprasa Komisijai izstrādāt tādus Eiropas 
stratēģijas priekšlikumus, lai šo stratēģiju 
varētu īstenot atbilstoši precīzam 
grafikam un lai tajā būtu atsevišķiem 
gadījumiem paredzēti kompensācijas 
mehānismi;

Or.en
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Grozījums Nr. 28
Sari Essayah

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. iebilst pret fosilā kurināmā subsidēšanu 
un aicina vairāk veicināt videi draudzīgāku 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, 
kā arī vairāk pētīt un izstrādāt 
decentralizētos enerģijas avotus, it īpaši 
jaunattīstības valstīs;

9. iebilst pret fosilā kurināmā subsidēšanu 
un pieprasa vairāk pētīt un izstrādāt un
vairāk veicināt ekonomiskā, sociālā un 
vides ziņā draudzīgāku atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanu, kā arī vairāk 
pētīt un izstrādāt decentralizētos enerģijas 
avotus, it īpaši jaunattīstības valstīs;

Or.en

Grozījums Nr. 29
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. iebilst pret fosilā kurināmā subsidēšanu 
un aicina vairāk veicināt videi draudzīgāku 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, 
kā arī vairāk pētīt un izstrādāt 
decentralizētos enerģijas avotus, it īpaši 
jaunattīstības valstīs;

9. iebilst pret fosilā kurināmā subsidēšanu 
un aicina vairāk veicināt videi draudzīgāku 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, 
kā arī vairāk pētīt un izstrādāt 
decentralizētos enerģijas avotus;

Or.it

Grozījums Nr. 30
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Atzinuma projekts
9. punkts – i daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

i) atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana ir jāveicina vēl vairāk visos 
tajos gadījumos, kad dalībvalstu valdības 
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īsteno konsekventu politiku un izveido 
saistošu tiesisko regulējumu, lai 
ilgtermiņā pieņemtu pakāpeniski 
īstenojamu atbalsta programmu, ar kuras 
palīdzību var iekļūt tirgū un radīt 
obligātos infrastruktūras objektus un kas 
ir nepieciešama krīzes laikā, kad 
uzņēmējdarbības jomā nav stabilitātes;

Or.es

Grozījums Nr. 31
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. iestājas par to, ka attiecībā uz 
biodegvielas un biomasas ražošanu tiek 
izstrādāti īsteni un saistoši ilgtspējības 
kritēriji un standarti, kuros pirmām kārtām 
ņemtu vērā klimatu pārveidojošo gāzu 
izmešus, kas radušies zemes izmantojuma 
(ILUC) netiešo izmaiņu dēļ; uzsver, ka 
nodrošinājuma ar pārtikas līdzekļiem 
garantēšanai ir jābūt prioritārākai par 
biodegvielas ražošanu.

10. iestājas par to, ka attiecībā uz 
biodegvielas un biomasas ražošanu tiek 
izstrādāti īsteni un saistoši ilgtspējības 
kritēriji un standarti, kuros pirmām kārtām 
ņemtu vērā klimatu pārveidojošo gāzu 
izmešus, kas radušies zemes izmantojuma 
(ILUC) netiešo izmaiņu dēļ; uzsver, ka 
nodrošinājuma ar pārtikas līdzekļiem 
garantēšanai ir jābūt prioritārākai par 
biodegvielas ražošanu un ka biodegvielas 
subsīdijas var kaitēt pārtikas 
nodrošinājumam, kas savukārt 
nesamērīgi negatīvi ietekmē iedzīvotājus 
ar zemiem ienākumiem.

Or.en

Grozījums Nr. 32
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. iestājas par to, ka attiecībā uz 
biodegvielas un biomasas ražošanu tiek 

10. iestājas par to, ka attiecībā uz 
biodegvielas un biomassas ražošanu tiek 
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izstrādāti īsteni un saistoši ilgtspējības 
kritēriji un standarti, kuros pirmām kārtām 
ņemtu vērā klimatu pārveidojošo gāzu 
izmešus, kas radušies zemes izmantojuma 
(ILUC) netiešo izmaiņu dēļ; uzsver, ka 
nodrošinājuma ar pārtikas līdzekļiem 
garantēšanai ir jābūt prioritārākai par 
biodegvielas ražošanu.

izstrādāti īsteni un saistoši ilgtspējības 
kritēriji un standarti, kuros pirmām kārtām 
ņemtu vērā klimatu pārveidojošo gāzu 
izmešus, kas radušies zemes izmantojuma 
(ILUC) netiešo izmaiņu dēļ; uzsver, ka 
nodrošinājuma ar pārtikas līdzekļiem 
garantēšanai ir jābūt prioritārākai par 
biodegvielas ražošanu un ka zemes 
izmantošanas politikas un prakses 
ilgtspējība ir steidzami jāatrisina, 
piemērojot visaptverošāku pieeju;

Or.en

Grozījums Nr. 33
Sari Essayah

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. iestājas par to, ka attiecībā uz 
biodegvielas un biomasas ražošanu tiek 
izstrādāti īsteni un saistoši ilgtspējības 
kritēriji un standarti, kuros pirmām kārtām
ņemtu vērā klimatu pārveidojošo gāzu 
izmešus, kas radušies zemes izmantojuma 
(ILUC) netiešo izmaiņu dēļ; uzsver, ka 
nodrošinājuma ar pārtikas līdzekļiem 
garantēšanai ir jābūt prioritārākai par 
biodegvielas ražošanu.

10. iestājas par to, ka attiecībā uz 
biodegvielas un biomasas ražošanu tiek 
izstrādāti īsteni un saistoši ilgtspējības 
kritēriji un standarti, kuros ņemtu vērā 
klimatu pārveidojošo gāzu un sīko daļiņu
izmešus, kas radušies zemes izmantojuma 
(ILUC) netiešo izmaiņu un visa ražošanas 
cikla dēļ; uzsver, ka nodrošinājuma ar 
pārtikas līdzekļiem garantēšanai ir jābūt 
prioritārākai par biodegvielas ražošanu.

Or.en


