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Grozījums 405
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71. Lai uzlabotu zināšanu bāzi vides 
politikā, programma nodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

71. Lai uzlabotu zināšanu bāzi vides 
politikā, programmai ir jānodrošina, ka 
līdz 2020. gadam:

Or. it

Grozījums Nr. 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71. Lai uzlabotu zināšanu bāzi vides 
politikā, programma nodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

71. Lai uzlabotu zināšanu un faktu bāzi 
vides politikā, programma nodrošina, ka 
līdz 2020. gadam:

Or. en

Grozījums Nr. 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 1. daļa - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) politikas veidotājiem un uzņēmējiem ir 
labāks pamats vides un klimata politikas 
izstrādei un īstenošanai, tostarp izmaksas
un ieguvumu novērtēšanai;

a) politikas veidotājiem un uzņēmējiem ir 
labāks pamats vides un klimata politikas 
izstrādei un īstenošanai, tostarp darbības 
vai bezdarbības izmaksu un ieguvumu 
novērtēšanai;
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Or. en

Pamatojums

Referenta iesniegto kopīgo grozījumu alternatīva versija. Formulējuma par darbības 
izmaksām un ieguvumiem, kā arī par bezdarbību, kas parādās citur tekstā, pielāgošana.

Grozījums Nr. 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ir palielināta tā ES pētniecības 
finansējuma daļa, kas tiek tērēts jaunu 
produktu, procesu un tehnoloģiju 
bīstamības novērtēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) koordinēt pētniecības pūliņus ES un 
dalībvalstu līmenī un tos koncentrēt uz 
galveno zināšanu nepilnību mazināšanu 
vides jomā, tostarp attiecībā uz vides
kritisko punktu risku;

a) koordinēt pētniecības pūliņus ES un 
dalībvalstu līmenī un tos koncentrēt uz 
galveno zināšanu nepilnību mazināšanu 
vides jomā, tostarp attiecībā uz vides 
kritisko punktu risku, kā tas uzsvērts 
planētas iespēju jēdzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) koordinēt pētniecības pūliņus ES un 
dalībvalstu līmenī un tos koncentrēt uz 
galveno zināšanu nepilnību mazināšanu 
vides jomā, tostarp attiecībā uz vides 
kritisko punktu risku;

a) koordinēt un sekmēt pētniecības pūliņus 
ES un dalībvalstu līmenī, un tos koncentrēt 
uz galveno zināšanu nepilnību mazināšanu 
vides jomā, tostarp attiecībā uz vides 
kritisko punktu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 411
Elena Oana Antonescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) koordinēt pētniecības pūliņus ES un 
dalībvalstu līmenī un tos koncentrēt uz 
galveno zināšanu nepilnību mazināšanu 
vides jomā, tostarp attiecībā uz vides 
kritisko punktu risku;

a) koordinēt un sekmēt pētniecības pūliņus 
ES un dalībvalstu līmenī, un tos koncentrēt 
uz galveno zināšanu nepilnību mazināšanu 
vides jomā, tostarp attiecībā uz vides 
kritisko punktu risku;

Or. en

Grozījums 412
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) koordinēt pētniecības pūliņus ES un 
dalībvalstu līmenī un tos koncentrēt uz 
galveno zināšanu nepilnību mazināšanu 
vides jomā, tostarp attiecībā uz vides 
kritisko punktu risku;

a) pārtraukt budžeta samazinājumu 
pētniecībai, koordinējot pētniecības 
pūliņus ES un dalībvalstu līmenī un tos 
koncentrējot uz galveno zināšanu 
nepilnību mazināšanu vides jomā, tostarp 
attiecībā uz vides kritisko punktu risku;
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Or. es

Grozījums Nr. 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieņemt sistemātisku pieeju riska 
pārvaldībā;

b) pieņemt sistemātisku un integrētu 
pieeju riska pārvaldībā, kuras pamatā ir 
piesardzības princips un preventīva 
darbība, „piesārņotājs maksā” princips, 
princips, ka piesārņojums novēršams 
izcelsmes vietā, kā arī proporcionalitātes 
princips;

Or. en

Pamatojums

Tāds pats formulējums, kā referenta iesniegtajos kopīgajos grozījumos.

Grozījums Nr. 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieņemt sistemātisku pieeju riska 
pārvaldībā;

b) pieņemt sistemātisku un integrētu
pieeju riska pārvaldībā;

Or. en

Grozījums Nr. 415
Elena Oana Antonescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieņemt sistemātisku pieeju riska 
pārvaldībā;

b) pieņemt sistemātisku un integrētu
pieeju riska pārvaldībā;

Or. en

Grozījums Nr. 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vienkāršot, racionalizēt un modernizēt 
vides un klimata pārmaiņu datu un 
informācijas vākšanu, pārvaldību un 
apmaiņu.

c) vienkāršot, racionalizēt un modernizēt 
vides un klimata pārmaiņu datu un 
informācijas vākšanu, pārvaldību un 
apmaiņu visos ES vides un klimata 
politikas cikla posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vienkāršot, racionalizēt un modernizēt 
vides un klimata pārmaiņu datu un 
informācijas vākšanu, pārvaldību un 
apmaiņu.

c) vienkāršot, racionalizēt un modernizēt 
vides un klimata pārmaiņu datu un 
informācijas vākšanu, pārvaldību un 
apmaiņu, ietverot Eiropas kopīgās vides 
informācijas sistēmas izstrādi un 
ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

Kā ierosinājis referents savos kopīgajos grozījumos.
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Grozījums Nr. 418
Elena Oana Antonescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vienkāršot, racionalizēt un modernizēt 
vides un klimata pārmaiņu datu un 
informācijas vākšanu, pārvaldību un 
apmaiņu.

c) vienkāršot, racionalizēt un modernizēt 
vides un klimata pārmaiņu datu un 
informācijas vākšanu, pārvaldību un 
apmaiņu visos ES vides un klimata 
politikas cikla posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pabeigt ilgtspējīgas biomasas piegādes 
pieejamības un izmantošanas un 
vajadzību citiem mērķiem visaptverošu 
novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 71. punkts – 2. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) izveidot vispusīgu zināšanu bāzi par 
ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti, lai 
atbalstītu netoksiskas vides stratēģiju;
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Or. en

(Saistīts ar šo pašu autoru iesniegto 52. punkta 2. daļas d) apakšpunkta grozījumu.)

Pamatojums

Nepieciešamība izveidot vispusīgu zināšanu bāzi par ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti, lai 
atbalstītu netoksiskas vides stratēģiju, ir jāpievieno prasībām, lai uzlabotu vides politikas 
faktu bāzi.

Grozījums 421
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 72. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

72. Lai sasniegtu iepriekš izklāstītos 
mērķus, būs nepieciešami attiecīgi 
ieguldījumi no publiskiem un privātiem 
avotiem. Tajā pašā laikā, lai gan daudzas 
valstis cīnās, lai tiktu galā ar ekonomikas 
un finanšu krīzi, vajadzība pēc 
ekonomiskām reformām un valsts parādu 
samazināšana sniedz jaunas iespējas 
strauji virzīties uz resursu izmantošanas 
ziņā efektīvāku ekonomiku, kas rada 
zemas oglekļa emisijas.

svītrots

Or. pt

Grozījums 422
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 72. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

72. Lai sasniegtu iepriekš izklāstītos 
mērķus, būs nepieciešami attiecīgi 
ieguldījumi no publiskiem un privātiem 
avotiem. Tajā pašā laikā, lai gan daudzas 
valstis cīnās, lai tiktu galā ar ekonomikas 

72. Lai sasniegtu iepriekš izklāstītos 
mērķus, būs nepieciešami attiecīgi 
ieguldījumi no publiskiem un privātiem 
avotiem. Tajā pašā laikā, lai gan daudzas 
valstis cīnās, lai tiktu galā ar ekonomikas 
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un finanšu krīzi, vajadzība pēc 
ekonomiskām reformām un valsts parādu 
samazināšana sniedz jaunas iespējas 
strauji virzīties uz resursu izmantošanas 
ziņā efektīvāku ekonomiku, kas rada 
zemas oglekļa emisijas.

un finanšu krīzi, virzība uz resursu 
izmantošanas ziņā efektīvāku ekonomiku
ar zemu oglekļa emisiju līmeni var dot 
iespēju īstenot reformas, kas 
nepieciešamas ekonomikas izaugsmes 
veicināšanai un attiecīgā gadījumā valsts 
parāda samazināšanai.

Or. it

Grozījums 423
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 73. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

73. Piesaistīt ieguldījumus dažās jomās 
pašlaik ir grūti, jo nav cenu signālu no 
tirgus vai ir kropļoti cenu signāli, kas 
rodas no tā, ka netiek pienācīgi ņemtas 
vērā vides izmaksas vai ka tiek maksātas 
publiskā finansējuma subsīdijas par videi 
kaitīgām darbībām.

73. Lai īstenotu politiskās nostādnes vides 
jomā, ir nepieciešams valsts budžets un 
vairāk darbavietu ar atbilstošiem 
profesionāliem amatiem valsts, reģionālā 
un vietējā valsts administrācijā, ko neļauj 
īstenot taupības politika un valsts 
izdevumu samazinājums, kas attiecas uz 
atsevišķām dalībvalstīm; ES vajadzēs 
pārskatīt šīs politiskās nostādnes, lai 
varētu īstenot mērķus vides jomā.

Or. pt

Grozījums 424
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 74. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai dabas un 
kopienas statusu izvirzītu augstāk par 
individuālu kapitāla uzkrāšanu, kas būtu 
līdztiesības un sociālā taisnīguma 
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ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu. Tā kā dabas
resursu kļūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peļņa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 
to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka šāda rente 
nav pārmērīga un ka tiek ņemti vērā ārējie 
faktori, ļaus efektīvāk izmantot šos 
resursus un palīdzēs novērst tirgus 
kropļojumus, kā arī vairot publiskos 
ieņēmumus. Vides un klimata prioritātes 
tiks īstenotas "Eiropas pusgada” ietvaros, 
kur tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 
adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 
tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

garantija, priekšplānā izvirzot 
ekonomikas demokrātijas principu, nevis
tirgus likumus, kā arī izveidojot 
piemērotus apstākļus, lai panāktu to, ka 
atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie faktori
un ka privātajam sektoram tiek nosūtīti
pareizie regulēta tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tā kā dabas resursu kļūst arvien 
mazāk, ir ārkārtīgi svarīgi, ka to 
īpašumtiesības pieder valstij vai tiek 
pakāpeniski nodotas valstij, lai garantētu 
vispārēju piekļuvi, ņemot vērā vides 
aspektu, kas ir augstvērtīgu valsts 
pakalpojuma pazīme. Publiskā intervence 
nodrošinās, ka ar šiem pakalpojumiem 
saistīta rente nav pārmērīga, garantējot 
efektīvu un vispārēju piekļuvi šo resursu 
izmantošanai. Vides un klimata prioritātes 
tiks īstenotas, ņemot vērā vajadzīgo 
ilgtspējīgo izaugsmi konkrētās dalībvalstīs, 
kurām adresēti valstij paredzētie ieteikumi. 
Citi tirgus regulēšanas instrumenti 
jāizmanto plašāk ES un dalībvalstu līmenī, 
lai stimulētu valsts sektora iesaistīšanos un 
dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību.

Or. pt

Grozījums 425
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 74. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
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subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu. Tā kā dabas 
resursu kļūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peļņa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 
to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka šāda rente 
nav pārmērīga un ka tiek ņemti vērā ārējie 
faktori, ļaus efektīvāk izmantot šos 
resursus un palīdzēs novērst tirgus 
kropļojumus, kā arī vairot publiskos 
ieņēmumus. Vides un klimata prioritātes 
tiks īstenotas "Eiropas pusgada” ietvaros, 
kur tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 
adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 
tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

subsīdijas. Tā kā dabas resursu kļūst arvien 
mazāk, var palielināties ekonomiskā rente 
un peļņa, kas saistīta ar resursu 
īpašumtiesībām vai to ekskluzīvu 
izmantošanu. Publiskā intervence, lai 
nodrošinātu, ka šāda rente nav pārmērīga 
un ka tiek ņemti vērā ārējie faktori, ļaus 
efektīvāk izmantot šos resursus un palīdzēs 
novērst tirgus kropļojumus, kā arī vairot 
publiskos ieņēmumus. Vides un klimata 
prioritātes tiks īstenotas „Eiropas pusgada” 
ietvaros, kur tās attiecas uz ilgtspējīgas 
izaugsmes iespējām konkrētās dalībvalstīs, 
kurām adresēti valstij paredzētie ieteikumi. 
ES un dalībvalstu līmenī ir jāveicina 
privātā sektora iesaistīšanās un dabas 
kapitāla ilgtspējīga pārvaldība.

Or. it

Grozījums Nr. 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 74. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu. Tā kā dabas 
resursu kļūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peļņa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 

74. Savienībai un dalībvalstīm ir jāapsver
piemērotu apstākļu izveide, kas ļautu
atbilstīgi iekļaut vides ārējos faktorus un 
privātajam sektoram nosūtīt pareizos tirgus 
signālus, pienācīgi ņemot vērā jebkādu 
negatīvu ekonomisko un sociālo ietekmi. 
Tas varētu nozīmēt sistemātiskāku 
principa „piesārņotājs maksā” 
piemērošanu, pakāpeniski atceļot videi 
kaitīgas subsīdijas un nodokļus neitrāli 
novirzot no darbaspēka uz piesārņojumu. 
Tā kā dabas resursu kļūst arvien mazāk, 
var palielināties ekonomiskā rente un 
peļņa, kas saistīta ar resursu 
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to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka šāda rente 
nav pārmērīga un ka tiek ņemti vērā ārējie 
faktori, ļaus efektīvāk izmantot šos 
resursus un palīdzēs novērst tirgus 
kropļojumus, kā arī vairot publiskos 
ieņēmumus. Vides un klimata prioritātes 
tiks īstenotas "Eiropas pusgada” ietvaros, 
kur tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 
adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 
tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

īpašumtiesībām vai to ekskluzīvu 
izmantošanu. Publiskā intervence, lai 
nodrošinātu, ka šāda rente nav pārmērīga 
un ka tiek ņemti vērā ārējie faktori, ļaus 
efektīvāk izmantot šos resursus un palīdzēs 
novērst tirgus kropļojumus, kā arī vairot 
publiskos ieņēmumus. Vides un klimata 
prioritātes tiks īstenotas „Eiropas pusgada” 
ietvaros, kur tās attiecas uz ilgtspējīgas 
izaugsmes iespējām konkrētās dalībvalstīs, 
kurām adresēti valstij paredzētie ieteikumi. 
Citi tirgus instrumenti, piemēram, 
maksājumi par ekosistēmu pakalpojumiem, 
jāizmanto plašāk ES un dalībvalstu līmenī, 
lai stimulētu privātā sektora iesaistīšanos 
un dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 74. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu. Tā kā dabas 
resursu kļūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peļņa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 
to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka šāda rente 
nav pārmērīga un ka tiek ņemti vērā ārējie 
faktori, ļaus efektīvāk izmantot šos 
resursus un palīdzēs novērst tirgus 

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu. Tā kā dabas 
resursu kļūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peļņa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 
to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka tiek ņemti 
vērā ārējie faktori, ļaus efektīvāk izmantot 
šos resursus un palīdzēs novērst tirgus 
kropļojumus, kā arī vairot publiskos 
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kropļojumus, kā arī vairot publiskos 
ieņēmumus. Vides un klimata prioritātes 
tiks īstenotas "Eiropas pusgada” ietvaros, 
kur tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 
adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 
tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

ieņēmumus. Vides un klimata prioritātes 
tiks īstenotas „Eiropas pusgada” ietvaros, 
kur tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 
adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 
tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

Or. fr

Grozījums Nr. 428
Margrete Auken

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 74. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu. Tā kā dabas 
resursu kļūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peļņa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 
to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka šāda rente 
nav pārmērīga un ka tiek ņemti vērā ārējie 
faktori, ļaus efektīvāk izmantot šos 
resursus un palīdzēs novērst tirgus 
kropļojumus, kā arī vairot publiskos 
ieņēmumus. Vides un klimata prioritātes 
tiks īstenotas "Eiropas pusgada” ietvaros, 
kur tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas, nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu un strādājot 
pie tā, lai nodrošinātu kopēju videi 
nekaitīgas aplikšanas ar nodokli līmeni 
visā Eiropas Savienībā. Tā kā dabas 
resursu kļūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peļņa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 
to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka šāda rente 
nav pārmērīga un ka tiek ņemti vērā ārējie 
faktori, ļaus efektīvāk izmantot šos 
resursus un palīdzēs novērst tirgus 
kropļojumus, kā arī vairot publiskos 
ieņēmumus. Vides un klimata prioritātes 
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adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 
tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

tiks īstenotas „Eiropas pusgada” ietvaros, 
kur tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 
adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 
tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Lai mazinātu videi kaitīgo rīcību un nodrošinātu vienādus noteikumus uzņēmumiem, visā 
Eiropas Savienībā ir jāievieš kopējs videi nekaitīgas aplikšanas ar nodokli līmenis.

Grozījums Nr. 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 74. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu. Tā kā dabas 
resursu kļūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peļņa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 
to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka šāda rente 
nav pārmērīga un ka tiek ņemti vērā ārējie 
faktori, ļaus efektīvāk izmantot šos
resursus un palīdzēs novērst tirgus 
kropļojumus, kā arī vairot publiskos 
ieņēmumus. Vides un klimata prioritātes 

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu un resursu 
patēriņu. Tā kā dabas resursu kļūst arvien 
mazāk, var palielināties ekonomiskā rente 
un peļņa, kas saistīta ar resursu 
īpašumtiesībām vai to ekskluzīvu 
izmantošanu. Publiskā intervence, lai 
nodrošinātu, ka šāda rente nav pārmērīga 
un ka tiek ņemti vērā ārējie faktori, ļaus 
efektīvāk izmantot šos resursus un palīdzēs 
novērst tirgus kropļojumus, kā arī vairot 
publiskos ieņēmumus. Vides un klimata 
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tiks īstenotas "Eiropas pusgada” ietvaros, 
kur tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 
adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 
tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

prioritātes tiks īstenotas „Eiropas pusgada” 
ietvaros, ieviešot galvenos rādītājus, kur 
tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 
adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 
tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

Or. en

Grozījums 430
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 74. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu. Tā kā dabas 
resursu kļūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peļņa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 
to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka šāda rente 
nav pārmērīga un ka tiek ņemti vērā ārējie 
faktori, ļaus efektīvāk izmantot šos 
resursus un palīdzēs novērst tirgus 
kropļojumus, kā arī vairot publiskos 
ieņēmumus. Vides un klimata prioritātes 
tiks īstenotas "Eiropas pusgada” ietvaros, 
kur tās attiecas uz ilgtspējīgas izaugsmes 
iespējām konkrētās dalībvalstīs, kurām 
adresēti valstij paredzētie ieteikumi. Citi 

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākļus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekļauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz piesārņojumu. Tomēr, šāda 
novirzīšana nedrīkst izraisīt darbavietu 
pārvietošanu. Tā kā dabas resursu kļūst 
arvien mazāk, var palielināties ekonomiskā 
rente un peļņa, kas saistīta ar resursu 
īpašumtiesībām vai to ekskluzīvu 
izmantošanu. Publiskā intervence, lai 
nodrošinātu, ka šāda rente nav pārmērīga 
un ka tiek ņemti vērā ārējie faktori, ļaus 
efektīvāk izmantot šos resursus un palīdzēs 
novērst tirgus kropļojumus, kā arī vairot 
publiskos ieņēmumus. Vides un klimata 
prioritātes tiks īstenotas „Eiropas pusgada” 
ietvaros, kur tās attiecas uz ilgtspējīgas 
izaugsmes iespējām konkrētās dalībvalstīs, 
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tirgus instrumenti, piemēram, maksājumi 
par ekosistēmu pakalpojumiem, jāizmanto 
plašāk ES un dalībvalstu līmenī, lai 
stimulētu privātā sektora iesaistīšanos un 
dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

kurām adresēti valstij paredzētie ieteikumi. 
Citi tirgus instrumenti, piemēram, 
maksājumi par ekosistēmu pakalpojumiem, 
jāizmanto plašāk ES un dalībvalstu līmenī, 
lai stimulētu privātā sektora iesaistīšanos 
un dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību.

Or. de

Pamatojums

Liels nodokļu slogs jau šobrīd liek darba devējiem mainīt atrašanās vietu. Vides pasākumi 
nedrīkst pasliktināt šo situāciju vēl vairāk.

Grozījums 431
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 75. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75. Privātais sektors arī jāmudina izmantot 
iespējas, ko piedāvā jaunā ES finanšu 
sistēma, lai palielinātu tā līdzdalību pūliņos 
sasniegt vides un klimata mērķus, jo īpaši 
saistībā ar ekoinovāciju pasākumiem un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanu, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU. Publiskā un 
privātā sektora iniciatīvas ekoinovāciju 
jomā jāveicina ar Eiropas inovācijas 
partnerībām, piemēram, ar inovācijas 
partnerību ūdens jomā. Izmantojot jauno 
sistēmu inovatīviem finanšu 
instrumentiem, jāatvieglo privātā sektora 
piekļuve ieguldījumu finansējumam vides 
jomā, jo īpaši bioloģiskajā daudzveidībā 
un klimata pārmaiņās. Eiropas uzņēmumi 
būtu arī turpmāk jāmudina finanšu 
pārskatos sniegt vides informāciju – vairāk, 
nekā to paredz spēkā esošie ES tiesību akti.

75. Privātais sektors arī jāmudina izmantot 
iespējas, ko piedāvā jaunā ES finanšu 
sistēma, lai palielinātu tā līdzdalību pūliņos 
sasniegt vides un klimata mērķus, jo īpaši 
saistībā ar ekoinovāciju pasākumiem un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanu, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU. Publiskā un 
privātā sektora iniciatīvas ekoinovāciju 
jomā jāveicina ar Eiropas inovācijas 
partnerībām, piemēram, ar inovācijas 
partnerību ūdens jomā. Eiropas uzņēmumi 
būtu arī turpmāk jāmudina finanšu 
pārskatos sniegt vides informāciju —
vairāk, nekā to paredz spēkā esošie ES 
tiesību akti.

Or. pt
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Grozījums Nr. 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 77. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

77. Papildus šādai racionalizēšanai 
“integrēto projektu” iekļaušana LIFE 
programmā ļaus apvienot līdzekļus un tos 
labāk saskaņot ar politikas prioritātēm 
stratēģiskākā un izmaksu ziņā efektīvākā 
veidā, lai atbalstītu pasākumus vides un 
klimata pārmaiņu jomā.

77. Papildus šādai racionalizēšanai 
“integrēto projektu” iekļaušana LIFE 
programmā ļaus apvienot līdzekļus un tos 
labāk saskaņot ar politikas prioritātēm 
stratēģiskākā un izmaksu ziņā efektīvākā 
veidā, lai atbalstītu pasākumus vides un 
klimata pārmaiņu jomā, ieviešot virkni 
projektu, tostarp “integrētos projektus”, ja 
ir izpildīti īpaši nosacījumi, kas saistīti ar 
noteikumiem, kuri reglamentē “integrētos 
projektus” un to īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Margrete Auken

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 77.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

77.a Līdz 2020. gadam ES kohēzijas un 
strukturālais finansējums ir jāierobežo, to 
piešķirot tikai projektiem, kas nerada 
kaitējumi videi. Tajā pašā laikā 
projektiem, kas finansēti no Kohēzijas 
fonda vai struktūrfondiem un kas, 
izrādās, ir kaitējuši videi, sākotnēji no ES 
finansējuma piešķirtā summa ir 
jāatmaksā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi Eiropas Savienības vides saglabāšanas, aizsardzības un uzlabošanas mērķim ar 
nekādu ES finansējumu nedrīkst atbalstīt projektus, kas ir pretrunā šim mērķim. Ja attiecīgā 
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ES finansētā projekta novērtējumā ir norādīts, ka vide ir degradējusies, finansējums ir 
jāatmaksā Eiropas Savienībai.

Grozījums Nr. 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 78. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

78. Papildu ieguldījumu avots ir palielināts 
kapitāls Eiropas Investīciju bankai (EIB) 
2012. gada "Izaugsmes un nodarbinātības 
pakta" ietvaros.

78. Papildu ieguldījumu avots ir palielināts 
kapitāls Eiropas Investīciju bankai (EIB) 
2012. gada Izaugsmes un nodarbinātības 
pakta ietvaros, kas jātērē atbilstīgi ES 
mērķiem vides un klimata jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 80. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80. Turklāt ir bijis grūti izsekot 
izdevumiem bioloģiskās daudzveidības un 
klimata jomā. Lai novērtētu šo mērķu 
sasniegšanā gūtos panākumus, jāizveido 
uzraudzības un ziņošanas sistēma, 
pamatojoties uz ESAO metodiku (“Rio 
politikas rādītāji”). Tas ir svarīgi, ņemot 
vērā ES vispārējos centienus attiecībā uz 
daudzpusējiem nolīgumiem par klimata 
pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību. 
Šajā sakarā ES sniegs ieguldījumu „Rio 
+20” konferencē uzsāktajā starpvaldību 
procesā, novērtējot ar finansējumu saistītās 
vajadzības un piedāvājot variantus 
efektīvai ilgtspējīgas attīstības finansēšanas 
stratēģijai.

80. Turklāt ir bijis grūti izsekot 
izdevumiem bioloģiskās daudzveidības un 
klimata jomā. Lai novērtētu šo mērķu 
sasniegšanā gūtos panākumus, jāizveido 
uzraudzības un ziņošanas sistēma, 
pamatojoties uz galveno ESAO metodiku. 
Tas ir svarīgi, ņemot vērā ES vispārējos 
centienus attiecībā uz daudzpusējiem 
nolīgumiem par klimata pārmaiņām un 
bioloģisko daudzveidību. Šajā sakarā ES 
sniegs ieguldījumu „Rio +20” konferencē 
uzsāktajā starpvaldību procesā, novērtējot 
ar finansējumu saistītās vajadzības un 
piedāvājot variantus efektīvai ilgtspējīgas 
attīstības finansēšanas stratēģijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

82. Lai nodrošinātu ieguldījumus vides un 
klimata politikā un sakārtotu cenas, 
programma nodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

82. Lai nodrošinātu ieguldījumus vides un 
klimata politikā, programma nodrošina, ka 
līdz 2020. gadam:

Or. en

Grozījums 437
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

82. Lai nodrošinātu ieguldījumus vides un 
klimata politikā un sakārtotu cenas, 
programma nodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

82. Lai nodrošinātu ieguldījumus vides un 
klimata politikā un sakārtotu cenas, 
programmai ir jānodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

Or. it

Grozījums 438
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakāpeniski atcelt videi kaitīgas 
subsīdijas, bet vairāk izmantot tirgus 

svītrots
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instrumentus, tostarp nodokļu politiku, 
cenu veidošanu un maksas iekasēšanu, 
un paplašināt tirgus vides precēm un 
pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā 
jebkādu negatīvu sociālo ietekmi;

Or. pt

Grozījums Nr. 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakāpeniski atcelt videi kaitīgas
subsīdijas, bet vairāk izmantot tirgus 
instrumentus, tostarp nodokļu politiku, 
cenu veidošanu un maksas iekasēšanu, un 
paplašināt tirgus vides precēm un 
pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā 
jebkādu negatīvu sociālo ietekmi;

a) bez kavēšanās un līdz 2014. gadam 
Komisijai un dalībvalstīm pieņemt 
konkrētus plānus, pamatojoties uz
I pielikuma 82. punkta a) apakšpunktā
paredzētajiem nosacījumiem, lai
pakāpeniski līdz 2020. gadam atceltu visas
videi kaitīgās subsīdijas, tostarp 
subsīdijas, kas stimulē atjaunojamo 
resursu neefektīvu izmantošanu, un ziņot 
par progresu, kas panākts ar valsts 
reformu programmām; vairāk izmantot 
tirgus instrumentus, tostarp vismaz desmit 
procentu novirzīšanu no darbaspēka uz 
vides nodokļiem, cenu veidošanu un 
maksas iekasēšanu, un paplašināt tirgus 
vides precēm un pakalpojumiem, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 440
Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakāpeniski atcelt videi kaitīgas
subsīdijas, bet vairāk izmantot tirgus 
instrumentus, tostarp nodokļu politiku, 
cenu veidošanu un maksas iekasēšanu, un 
paplašināt tirgus vides precēm un 
pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā 
jebkādu negatīvu sociālo ietekmi;

a) bez kavēšanās un līdz 2014. gadam 
Komisijai un dalībvalstīm pieņemt 
konkrētus plānus, pamatojoties uz 
I pielikuma 82. punkta a) apakšpunktā
paredzētajiem nosacījumiem, lai
pakāpeniski līdz 2020. gadam atceltu visas
videi kaitīgās subsīdijas, un ziņot par 
progresu, kas panākts ar valsts reformu 
programmām; vairāk izmantot tirgus 
instrumentus, tostarp nodokļus novirzot no 
darbaspēka uz vidi, cenu veidošanu un 
maksas iekasēšanu, un paplašināt tirgus 
vides precēm un pakalpojumiem, pienācīgi 
ņemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakāpeniski atcelt videi kaitīgas 
subsīdijas, bet vairāk izmantot tirgus 
instrumentus, tostarp nodokļu politiku, 
cenu veidošanu un maksas iekasēšanu, un 
paplašināt tirgus vides precēm un 
pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā 
jebkādu negatīvu sociālo ietekmi;

a) pakāpeniski atcelt videi kaitīgas 
subsīdijas, bet vairāk izmantot tirgus 
instrumentus, tostarp nodokļu politiku, 
cenu veidošanu un maksas iekasēšanu, un 
paplašināt tirgus vides precēm un 
pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā 
jebkādu negatīvu ekonomisko un sociālo 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Margrete Auken
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) līdz 2020. gadam pakāpeniski atcelt 
kohēzijas un strukturālo finansējumu 
projektiem, kas nodara kaitējumu videi, 
vienlaikus prasot pilnībā atmaksāt 
kohēzijas un strukturālo finansējumu, kas 
piešķirts projektiem, kuri ir kaitējuši 
videi;

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi Eiropas Savienības vides saglabāšanas, aizsardzības un uzlabošanas mērķim ar ES 
finansējumu nedrīkst atbalstīt projektus, kas ir pretrunā šim mērķim. Ja attiecīgā ES finansētā 
projekta novērtējumā ir norādīts, ka vide ir degradējusies, finansējums ir jāatmaksā Eiropas 
Savienībai.

Grozījums Nr. 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Komisijai definēt videi kaitīgās 
subsīdijas kā „valdības rīcības rezultātu, 
kas patērētājiem vai ražotājiem sniedz 
priekšrocību, lai papildinātu to 
ienākumus vai samazinātu to izmaksas, 
bet, to darot, neievēro labu praksi vides 
jomā”1;
__________________
1 Pielāgota no ESAO (1998. un 
2005. gads) IEEP u. c., 2007. gads, skatīt 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm

Or. en
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Grozījums 444
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sniegt lielāku valstu un ES atbalstu 
centieniem nodrošināt energoefektivitāti, 
tostarp mājās (siltumizolācija, 
energoefektivitātes ierīces, neliela apjoma 
atjaunojamās enerģijas ģeneratoru 
uzstādīšana u. c.);

Or. es

Grozījums 445
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 82. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) integrēt ar vidi un klimatu saistītus 
apsvērumus "Eiropas pusgada" procesā, 
kur tie attiecas uz individuālu dalībvalstu 
ilgtspējīgas izaugsmes izredzēm un 
konkrētām valstīm izstrādātiem 
ieteikumiem;

svītrots

Or. pt

Grozījums 446
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 86. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86. Lai uzlabotu vides integrāciju un 
politikas saskaņotību, programma 
nodrošina, ka līdz 2020. gadam:

86. Lai uzlabotu vides integrāciju un 
politikas saskaņotību, programmai ir 
jānodrošina, ka līdz 2020. gadam:

Or. it

Grozījums Nr. 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 86. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pilnībā īstenot Stratēģiskā vides 
novērtējuma direktīvu1 un Ietekmes uz 
vidi novērtējuma direktīvu2;
__________________
1 Direktīva 2001/42/EK
2 Direktīva 85/337/EEK

Or. en

Grozījums 448
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 87. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

87. ES ir blīvi apdzīvota, un līdz 
2020. gadam 80 % ES iedzīvotāju, 
visticamāk, dzīvos pilsētu un piepilsētu 
teritorijās. Dzīves kvalitāti tieši ietekmēs 
pilsētvides stāvoklis. Pilsētu ietekme uz 
vidi arī krietni pārsniedz to fiziskās 
robežas, jo pilsētas lielā mērā balstās uz 
piepilsētu un lauku reģioniem, lai 
apmierinātu pieprasījumu pēc pārtikas, 

87. ES ir blīvi apdzīvota, un līdz 
2020. gadam 80 % ES iedzīvotāju, 
visticamāk, dzīvos pilsētu un piepilsētu 
teritorijās. Dzīves kvalitāti tieši ietekmēs 
pilsētvides stāvoklis. Pilsētu ietekme uz 
vidi arī krietni pārsniedz to fiziskās 
robežas, jo pilsētas lielā mērā balstās uz 
piepilsētu un lauku reģioniem, lai 
apmierinātu pieprasījumu pēc pārtikas, 
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enerģijas, telpas un resursiem un lai 
uzglabātu atkritumus.

enerģijas, telpas un resursiem un lai 
uzglabātu atkritumus. Tāpēc īpaša 
uzmanība jāvelta atbalstam lauku 
teritorijām un jaunu darbavietu izveidei 
lauku nozarē.

Or. de

Grozījums 449
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 88. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

88. Vairums pilsētu saskaras ar kopīgu 
vides problēmu pamatkopumu, tostarp 
sliktu gaisa kvalitāti, augstu trokšņu 
līmeni, siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
ūdens trūkumu, plūdiem un vētrām, 
piesārņotām vietām, pamestiem 
rūpniecības objektiem un atkritumiem. 
Tajā pašā laikā ES pilsētas ir standartu 
noteicējas pilsētu ilgtspējībā un bieži vien 
ir celmlauži inovatīviem risinājumiem 
vides problēmu jomā. Arvien lielāks 
Eiropas pilsētu skaits vides ilgtspējību liek 
pilsētu attīstības stratēģiju pamatā.

88. Vairums pilsētu saskaras ar kopīgu 
vides problēmu pamatkopumu, tostarp 
sliktu gaisa kvalitāti, pārmērīgu trokšņu 
līmeni, kas rada risku iedzīvotāju 
veselībai, siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
ūdens trūkumu, plūdiem un vētrām, 
piesārņotām vietām, pamestiem 
rūpniecības objektiem un atkritumiem. 
Tajā pašā laikā ES pilsētas ir standartu 
noteicējas pilsētu ilgtspējībā un bieži vien 
ir celmlauži inovatīviem risinājumiem 
vides problēmu jomā. Arvien lielāks 
Eiropas pilsētu skaits vides ilgtspējību liek 
pilsētu attīstības stratēģiju pamatā.

Or. es

Grozījums Nr. 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 88.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

88.a Ilgtermiņā ES ir jāizstrādā 
visaptveroša stratēģija par to, kā 
ekoloģiska un iekļaujoša ekonomika var 
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sniegt ieguldījumu pilsētvides uzlabošanā, 
koncentrējoties uz pilsētplānošanas 
saskaņošanu ar mērķiem, kas saistīti ar 
resursu efektivitāti, ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, 
ilgtspējīgu pilsētu zemes izmantošanu, 
atkritumu apsaimniekošanu, ekosistēmu 
izturētspēju, ūdens apsaimniekošanu, 
cilvēku veselību, sabiedrības līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā un izglītošanu un 
informētības līmeņa palielināšanu vides 
jomā.

Or. en

Grozījums 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 89.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

89.a Savienības politika attiecībā uz 
nodrošinātību ar pārtiku ir jābalsta uz 
ilgtspējīgu lauksaimniecību un taisnīgu 
tirdzniecību. Atbilstoša pārtikas 
daudzuma nodrošināšana pieaugošajam 
iedzīvotāju skaitam pasaulē, kurā mainās 
patēriņa modeļi, klimata pārmaiņu dēļ 
rada spiedienu uz dabas resursiem. 
Olbaltumvielu importu no trešām valstīm, 
kurās ir neatbilstošs vides aizsardzības 
līmenis, varētu samazināt, veicinot 
proteīnaugu audzēšanu ES. Turklāt ES ir 
apņēmusies izvirzīt prasību īstenot 
atbilstošus, reglamentējošus divpusējus 
un daudzpusējus vides aizsardzības 
pasākumus.

Or. de
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Grozījums 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 89.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

89.a Pilsētu plānošanas stratēģijās jāņem 
vērā daudzos ekspertu pētījumos sniegtie 
priekšlikumi, ar ko rosina izveidot 
visaptverošu metodoloģiju, kas atzīst 
problēmas, ar kurām saskaras pilsētas, un 
iesaka tām risinājumus. Papildus klimata 
pārmaiņām šīs problēmas skar 
jautājumus par enerģētiku, pieejamību, 
ūdeni, atkritumiem un troksni, kā arī par 
veselības aprūpi, labklājību, kultūru, 
dabas resursiem un apbūvēto vidi, un par 
nepieciešamību uztvert pilsētu kā tādu 
pasākumu centru ekonomikas un 
sociālajā jomā, kas veicina bagātību un 
labklājību.

Or. es

Grozījums 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 89.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

89.b Novērtējot pilsētu ilgtspējīgumu, 
pienācīga vērība jāvelta sabiedrības 
iespējām apskatīt pieminekļus, 
kultūrvēsturiskās ēkas un pastāvošo 
arhitektūru, kā arī jānovērtē 
nepieciešamība rast iespēju no jauna 
izmantot pamestas, brīvas vai atstātas 
ēkas Eiropā, jo, lai varētu īstenot jaunus 
ēku projektus, vajadzēs izmantot zaļās 
zonas, iegūt jaunus materiālus, kā arī 
patērēt enerģiju.
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Or. es

Grozījums 454
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

91. Lai uzlabotu ilgtspējību ES pilsētās, 
programma nodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

91. Lai uzlabotu ilgtspējību ES pilsētās, 
programmai ir jānodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

Or. it

Grozījums Nr. 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lielākā daļa ES pilsētu īsteno ilgtspējīgas 
pilsētas plānošanas un projektēšanas 
politiku.

a) lielākā daļa ES pilsētu īsteno ilgtspējīgas 
pilsētas plānošanas un projektēšanas 
politiku atbilstīgi visaptverošai ilgtermiņa 
stratēģijai par ilgtspējīgām pilsētām.

Or. en

Grozījums Nr. 456
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lielākā daļa ES pilsētu īsteno ilgtspējīgas 
pilsētas plānošanas un projektēšanas 
politiku.

a) lielākā daļa ES pilsētu īsteno ilgtspējīgas 
pilsētas plānošanas un projektēšanas 
politiku, ietverot ilgtspējīgu pārtikas 
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piegādi.

Or. en

Grozījums 457
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pastāv apstiprināti minimālie kritēriji 
piesārņojuma mērīšanai, īpaši attiecībā uz 
troksni un gaisa piesārņojumu, tostarp 
pamatnostādnes par to, kur vislabāk 
novietot mērierīci, lai novērstu mērījumu 
kļūdas vai krāpšanos ar nepareizā vietā 
iegūtu mērījumu sniegšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 458
Marit Paulsen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteikt un apstiprināt kritēriju kopumu, 
lai novērtētu pilsētu veikumu vides jomā, 
ņemot vērā ekonomisko un sociālo ietekmi;

a) noteikt un apstiprināt kritēriju kopumu, 
lai novērtētu pilsētu veikumu vides jomā, 
ņemot vērā ekonomisko un sociālo ietekmi
un savstarpējo atkarību ar apkārtējiem 
lauku apvidiem;

Or. en

Grozījums 459
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteikt un apstiprināt kritēriju kopumu, 
lai novērtētu pilsētu veikumu vides jomā, 
ņemot vērā ekonomisko un sociālo ietekmi;

a) noteikt un apstiprināt kritēriju kopumu, 
lai novērtētu pilsētu veikumu vides jomā, 
ņemot vērā ekonomisko un sociālo ietekmi, 
kā arī to veidotās un dabiskās vides 
vērtību;

Or. es

Grozījums Nr. 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt, ka pilsētām ir informācija 
par finansējumu pilsētu ilgtspējīguma 
uzlabošanas pasākumiem un piekļuve šim 
finansējumam.

b) nodrošināt, ka pilsētu iedzīvotājiem un 
vietējām pašvaldībām ir informācija par 
finansējumu pilsētu ilgtspējīguma 
uzlabošanas pasākumiem un piekļuve šim 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 2. daļa - ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atbalstīt veselīgu un ilgtspējīgu 
mobilitāti pilsētās un samazināt gaisa un 
trokšņa piesārņojumu; attīstīt un 
modernizēt pilsētu sabiedriskā transporta 
tīklus; paredzēt vietējo transporta sistēmu 
elektrifikāciju un ieviest shēmas 
elektrotransportlīdzekļu izmantošanai ES 
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pilsētās; izstrādāt drošu infrastruktūru 
kājāmgājējiem un velobraucējiem, lai 
nodrošinātu tādu aktīvu pārvietošanās 
veidu kā iešana un velobraukšana 
izmantotāju skaita divkāršošanos;

Or. en

Pamatojums

Parlaments savā 2011. gada decembra rezolūcijā „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 
telpu ―  virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” (2011/2096(INI)) ir 
aicinājis veltīt pūles tādu aktīvu transporta veidu izmantošanas divkāršošanai kā
riteņbraukšana.

Grozījums Nr. 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 2. daļa - ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panākt progresu attiecībā uz 
visaptverošas stratēģijas izstrādi par to, kā 
ekoloģiska un iekļaujoša ekonomika var 
sniegt ieguldījumu pilsētvides uzlabošanā;

Or. en

Grozījums 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošināt, ka pilsētās ir atklāta telpa, 
kurā var uzturēties kājāmgājēji, kā arī 
sociālā telpa un saikne ar dabisko vidi;

Or. es
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Grozījums Nr. 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 91. punkts – 2. daļa - bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pilsētu starpā ES un starptautiskā 
līmenī apmainīties ar labāko praksi 
attiecībā uz inovatīviem risinājumiem un 
ilgtspējīgu dzīvošanu pilsētā;

Or. en

Grozījums Nr. 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 92. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92. Vides ilgtspējība ir svarīga, lai 
mazinātu nabadzību un nodrošinātu dzīves 
kvalitāti un ekonomikas izaugsmi. "Rio 
+20” konferencē pasaules līderi atjaunoja 
savu apņemšanos veicināt ilgtspējīgu 
attīstību un atzina, ka iekļaujoša ekoloģiska 
ekonomika ir svarīgs līdzeklis, kā panākt 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī apstiprināja 
veselīgas vides izšķirošo lomu pārtikas 
nodrošinājuma garantēšanā un nabadzības 
samazināšanā. Ņemot vērā iedzīvotāju 
skaita pieaugumu arvien urbanizētākā 
pasaulē, šie uzdevumi ietvers 
nepieciešamību rīkoties ūdens, okeānu, 
ilgtspējīgas zemes un ekosistēmu, 
ilgtspējīgu, resursu izmantošanas 
efektivitātes (jo īpaši atkritumu), 
ilgtspējīgas enerģijas un klimata pārmaiņu 
jomā, tostarp pakāpeniski atceļot fosilā
kurināmā subsīdijas. Šīs problēmas būs 
jārisina ar īpaši pielāgotu pieeju vietējā, 

92. Ilgtspējības nodrošināšana pašlaik 
pasaulē ir viens no steidzamākajiem 
uzdevumiem, un tā ir svarīga, lai izskaustu 
nabadzību un nodrošinātu labklājību
visiem. „Rio +20” konferencē pasaules 
līderi atjaunoja savu apņemšanos veicināt 
ilgtspējīgu attīstību un planētai, tagadējām 
un nākamajām paaudzēm nodrošināt 
ekonomiskā, sociālā un vides ziņā 
ilgtspējīgas nākotnes sekmēšanu. Viņi arī 
atzina, ka iekļaujoša ekoloģiska ekonomika 
ir svarīgs līdzeklis, kā panākt ilgtspējīgu 
attīstību, kā arī apstiprināja veselīgas vides 
izšķirošo lomu pārtikas nodrošinājuma 
garantēšanā un nabadzības samazināšanā. 
Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu 
arvien urbanizētākā pasaulē, šie uzdevumi 
ietvers nepieciešamību rīkoties
starptautiskā mērogā daudzās jomās, 
tādās kā ūdens, okeānu, ilgtspējīgas zemes 
un ekosistēmu, resursu izmantošanas 
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valsts vai Savienības līmenī, kā arī ar 
iesaistīšanos starptautiskos centienos 
izstrādāt risinājumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību visā 
pasaulē.

efektivitātes (jo īpaši atkritumu), 
ilgtspējīgas enerģijas un klimata pārmaiņu 
joma, tostarp pakāpeniski atceļot videi 
kaitīgās subsīdijas, arī fosilā kurināmā
subsīdijas. Papildus šo apņemšanos 
īstenošanai vietējā, valsts un ES līmenī ES 
proaktīvi iesaistīsies starptautiskos 
centienos izstrādāt risinājumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
attīstību visā pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 92. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92. Vides ilgtspējība ir svarīga, lai 
mazinātu nabadzību un nodrošinātu dzīves 
kvalitāti un ekonomikas izaugsmi. "Rio 
+20” konferencē pasaules līderi atjaunoja 
savu apņemšanos veicināt ilgtspējīgu 
attīstību un atzina, ka iekļaujoša ekoloģiska 
ekonomika ir svarīgs līdzeklis, kā panākt 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī apstiprināja 
veselīgas vides izšķirošo lomu pārtikas 
nodrošinājuma garantēšanā un nabadzības 
samazināšanā. Ņemot vērā iedzīvotāju 
skaita pieaugumu arvien urbanizētākā 
pasaulē, šie uzdevumi ietvers 
nepieciešamību rīkoties ūdens, okeānu, 
ilgtspējīgas zemes un ekosistēmu, 
ilgtspējīgu, resursu izmantošanas 
efektivitātes (jo īpaši atkritumu), 
ilgtspējīgas enerģijas un klimata pārmaiņu 
jomā, tostarp pakāpeniski atceļot fosilā 
kurināmā subsīdijas. Šīs problēmas būs 
jārisina ar īpaši pielāgotu pieeju vietējā, 
valsts vai Savienības līmenī, kā arī ar 
iesaistīšanos starptautiskos centienos 
izstrādāt risinājumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību visā 

92. Vides ilgtspējība ir svarīga, lai 
mazinātu nabadzību un nodrošinātu dzīves 
kvalitāti un ekonomikas izaugsmi. „Rio 
+20” konferencē pasaules līderi atjaunoja 
savu apņemšanos veicināt ilgtspējīgu 
attīstību un atzina, ka iekļaujoša ekoloģiska 
ekonomika ir svarīgs līdzeklis, kā panākt 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī apstiprināja 
veselīgas vides izšķirošo lomu pārtikas 
nodrošinājuma garantēšanā un nabadzības 
samazināšanā. Ņemot vērā iedzīvotāju 
skaita pieaugumu arvien urbanizētākā 
pasaulē, šie uzdevumi ietvers 
nepieciešamību rīkoties ūdens, okeānu, 
ilgtspējīgas zemes un ekosistēmu, resursu 
izmantošanas efektivitātes (jo īpaši 
atkritumu), ilgtspējīgas enerģijas un 
klimata pārmaiņu jomā, tostarp apzinot un 
pakāpeniski atceļot videi kaitīgās
subsīdijas. Šīs problēmas būs jārisina ar 
īpaši pielāgotu pieeju vietējā, valsts vai 
Savienības līmenī, kā arī ar iesaistīšanos 
starptautiskos centienos izstrādāt 
risinājumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
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pasaulē. ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 93. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. “Rio +20” konferences secinājumi būs
jāatspoguļo ES un dalībvalstu iekšējās un 
ārējās politikas prioritātēs. Savienībai arī 
jāatbalsta augsta līmeņa politiskā foruma 
izveide, kas pakāpeniski aizstās 
ilgtspējīgas attīstības komisiju un uzraudzīs 
„Rio +20” konferences secinājumu 
īstenošanu.

93. “Rio +20” konferences secinājumi ir
jāatspoguļo ES un dalībvalstu iekšējās un 
ārējās politikas prioritātēs. Savienībai arī 
jāatbalsta augsta līmeņa politiskā foruma 
darbība, kas aizstās ilgtspējīgas attīstības 
komisiju un uzraudzīs „Rio +20” 
konferences secinājumu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 94. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

94. Daudzus no prioritārajiem mērķiem, 
kas izklāstīti šajā programmā, var pilnībā 
sasniegt tikai globālas pieejas ietvaros un 
sadarbībā ar partnervalstīm. Šā iemesla dēļ 
Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm 
jāiesaistās attiecīgos starptautiskos, 
reģionālos un divpusējos procesos spēcīgā, 
mērķtiecīgā, vienotā un saskaņotā veidā. 
Tām jāturpina veicināt reālu, uz 
noteikumiem balstītu globālās vides 
politikas sistēmu, kuru papildina efektīvāka 
un stratēģiskāka pieeja, kurā divpusēji un 
reģionāla līmeņa politiskie dialogi un 

94. Daudzus no prioritārajiem mērķiem, 
kas izklāstīti šajā programmā, var pilnībā 
sasniegt tikai globālas pieejas ietvaros un 
sadarbībā ar partnervalstīm. Šā iemesla dēļ 
Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm 
jāiesaistās attiecīgos starptautiskos, 
reģionālos un divpusējos procesos, 
piemēram, jāslēdz divpusēji tirdzniecības 
nolīgumi, spēcīgā, mērķtiecīgā, vienotā un 
saskaņotā veidā. Tām jāturpina veicināt 
reālu, uz noteikumiem balstītu globālās 
vides politikas sistēmu, kuru papildina 
efektīvāka un stratēģiskāka pieeja, kurā 



PE508.029v01-00 36/58 AM\931429LV.doc

LV

sadarbība ir pielāgoti Savienības 
stratēģiskajiem partneriem, 
kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm un 
jaunattīstības valstīm, to atbalstot ar 
atbilstošu finansējumu.

divpusēji un reģionāla līmeņa politiskie 
dialogi un sadarbība ir pielāgoti Savienības 
stratēģiskajiem partneriem, 
kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm, un 
jaunattīstības valstīm, to atbalstot ar 
atbilstošu finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 94. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

94. Daudzus no prioritārajiem mērķiem, 
kas izklāstīti šajā programmā, var pilnībā 
sasniegt tikai globālas pieejas ietvaros un 
sadarbībā ar partnervalstīm. Šā iemesla dēļ 
Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm 
jāiesaistās attiecīgos starptautiskos, 
reģionālos un divpusējos procesos spēcīgā, 
mērķtiecīgā, vienotā un saskaņotā veidā. 
Tām jāturpina veicināt reālu, uz 
noteikumiem balstītu globālās vides 
politikas sistēmu, kuru papildina efektīvāka 
un stratēģiskāka pieeja, kurā divpusēji un 
reģionāla līmeņa politiskie dialogi un 
sadarbība ir pielāgoti Savienības 
stratēģiskajiem partneriem, 
kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm un 
jaunattīstības valstīm, to atbalstot ar 
atbilstošu finansējumu.

94. Daudzus no prioritārajiem mērķiem, 
kas izklāstīti šajā programmā, var pilnībā 
sasniegt tikai globālas pieejas ietvaros un 
sadarbībā ar partnervalstīm. Šā iemesla dēļ 
Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm 
jāiesaistās attiecīgos starptautiskos, 
reģionālos un divpusējos procesos spēcīgā, 
mērķtiecīgā, vienotā un saskaņotā veidā. 
Tām jāturpina veicināt reālu, uz 
noteikumiem balstītu globālās vides 
politikas sistēmu, kuru papildina efektīvāka 
un stratēģiskāka pieeja, kurā divpusēji un 
reģionāla līmeņa politiskie dialogi un 
sadarbība ir pielāgoti Savienības 
stratēģiskajiem partneriem, 
kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm un 
jaunattīstības valstīm, to atbalstot ar 
atbilstošu finansējumu. Īpaša nozīme 
jāpiešķir Melnajai jūrai.

Or. en

Grozījums 470
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 95. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

95. Laikposms, ko aptver šī programma, 
atbilst galvenajiem posmiem 
starptautiskajā klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un ķīmisko vielu politikā. 
Lai nepārsniegtu 2 °C robežvērtību, līdz 
2050. gadam globālās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jāsamazina vismaz par 50 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tomēr 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzējas 
puses apņēmušās līdz 2020. gadam panākt
tikai pusi emisiju samazinājumu. Bez 
apņēmīgākas globālas rīcības klimata 
pārmaiņas, visticamāk, netiks ierobežotas. 
Pat vislabākā scenārija gadījumā 
vēsturisko siltumnīcefekta gāzu emisiju 
dēļ valstis aizvien vairāk saskarsies ar 
nenovēršamo klimata pārmaiņu ietekmi un 
tām būs jāizstrādā stratēģijas, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām. Durbanas Pastiprinātas 
rīcības platformas ietvaros līdz 
2015. gadam jāvienojas par visaptverošu 
un spēcīgu nolīgumu, kas piemērojams 
visiem un jāīsteno no 2020. gada. ES arī 
turpmāk proaktīvi iesaistīsies šajā procesā, 
tostarp diskusijās par to, kā likvidēt plaisu 
starp pašreizējo attīstīto un jaunattīstības 
valstu apņemšanos samazināt emisijas, un 
diskusijās par darbībām, kas vajadzīgas, lai 
turpinātu darbu emisiju jomā, kas saderīgs 
ar 2 °C mērķi. Pasākumiem pēc „Rio + 20” 
konferences arī jāpalīdz samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi 
atbalstot cīņu pret klimata pārmaiņām. 
Vienlaikus ES ir jāturpina un vēl vairāk 
jāpastiprina klimata pārmaiņu partnerība ar 
stratēģiskajiem partneriem un jāveic 
turpmāki pasākumi, lai iekļautu vides un 
klimata apsvērumus savā attīstības
politikā.

95. Laikposms, ko aptver šī programma, 
atbilst galvenajiem posmiem 
starptautiskajā klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un ķīmisko vielu politikā. 
Saskaņā ar IPCC datiem, lai nepārsniegtu 
2 °C robežvērtību, līdz 2050. gadam 
globālās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
jāsamazina vismaz par 50 % salīdzinājumā 
ar 1990. gada līmeni. Tomēr ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzējas 
puses apņēmušās līdz 2020. gadam panākt
tikai pusi emisiju samazinājumu. Bez 
apņēmīgākas globālas rīcības klimata 
pārmaiņas, visticamāk, netiks mazinātas. 
Pat vislabākā scenārija gadījumā valstis 
aizvien vairāk saskarsies ar nenovēršamo 
klimata pārmaiņu ietekmi un tām būs 
jāizstrādā stratēģijas, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām. Durbanas Pastiprinātas rīcības 
platformas ietvaros līdz 2015. gadam 
jāvienojas par visaptverošu un spēcīgu 
nolīgumu, kas piemērojams visiem un 
jāīsteno no 2020. gada. ES arī turpmāk 
proaktīvi iesaistīsies šajā procesā, tostarp 
diskusijās par to, kā likvidēt plaisu starp 
pašreizējo attīstīto un jaunattīstības valstu 
apņemšanos samazināt emisijas, un 
diskusijās par darbībām, kas vajadzīgas, lai 
turpinātu darbu emisiju jomā, kas saderīgs 
ar 2 °C mērķi. Pasākumiem pēc „Rio + 20” 
konferences arī jāpalīdz samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi 
atbalstot pielāgošanos klimata pārmaiņām. 
Vienlaikus ES ir jāturpina un vēl vairāk 
jāpastiprina klimata pārmaiņu partnerība ar 
stratēģiskajiem partneriem un jāveic 
turpmāki pasākumi, lai iekļautu vides un 
klimata apsvērumus savā ārpolitikā, 
pamatojoties uz savstarpējību un 
nosacījumiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 95. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

95. Laikposms, ko aptver šī programma, 
atbilst galvenajiem posmiem 
starptautiskajā klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un ķīmisko vielu politikā. 
Lai nepārsniegtu 2 °C robežvērtību, līdz 
2050. gadam globālās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jāsamazina vismaz par 50 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tomēr 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzējas 
puses apņēmušās līdz 2020. gadam panākt
tikai pusi emisiju samazinājumu. Bez 
apņēmīgākas globālas rīcības klimata 
pārmaiņas, visticamāk, netiks ierobežotas. 
Pat vislabākā scenārija gadījumā vēsturisko 
siltumnīcefekta gāzu emisiju dēļ valstis 
aizvien vairāk saskarsies ar nenovēršamo 
klimata pārmaiņu ietekmi un tām būs 
jāizstrādā stratēģijas, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām. Durbanas Pastiprinātas rīcības 
platformas ietvaros līdz 2015. gadam 
jāvienojas par visaptverošu un spēcīgu 
nolīgumu, kas piemērojams visiem un 
jāīsteno no 2020. gada. ES arī turpmāk 
proaktīvi iesaistīsies šajā procesā, tostarp 
diskusijās par to, kā likvidēt plaisu starp 
pašreizējo attīstīto un jaunattīstības valstu 
apņemšanos samazināt emisijas, un 
diskusijās par darbībām, kas vajadzīgas, lai 
turpinātu darbu emisiju jomā, kas saderīgs 
ar 2 °C mērķi. Pasākumiem pēc „Rio + 20” 
konferences arī jāpalīdz samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi 
atbalstot cīņu pret klimata pārmaiņām. 
Vienlaikus ES ir jāturpina un vēl vairāk 
jāpastiprina klimata pārmaiņu partnerība ar 
stratēģiskajiem partneriem un jāveic 
turpmāki pasākumi, lai iekļautu vides un 
klimata apsvērumus savā attīstības politikā.

95. Laikposms, ko aptver šī programma, 
atbilst galvenajiem posmiem 
starptautiskajā klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un ķīmisko vielu politikā. 
Lai nepārsniegtu 2 °C robežvērtību, līdz 
2050. gadam globālās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jāsamazina vismaz par 50 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tomēr 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzējas 
puses apņēmušās līdz 2020. gadam panākt
tikai pusi emisiju samazinājumu. Bez 
apņēmīgākas globālas rīcības klimata 
pārmaiņas, visticamāk, netiks ierobežotas. 
Pat vislabākā scenārija gadījumā vēsturisko 
siltumnīcefekta gāzu emisiju dēļ valstis 
aizvien vairāk saskarsies ar nenovēršamo 
klimata pārmaiņu ietekmi un tām būs 
jāizstrādā stratēģijas, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām. Durbanas Pastiprinātas rīcības 
platformas ietvaros līdz 2015. gadam 
jāvienojas par visaptverošu un spēcīgu 
nolīgumu, kas piemērojams visiem un 
jāīsteno no 2020. gada. ES arī turpmāk 
proaktīvi iesaistīsies šajā procesā, tostarp 
diskusijās par to, kā likvidēt plaisu starp 
pašreizējo attīstīto un jaunattīstības valstu 
apņemšanos samazināt emisijas, un 
diskusijās par darbībām, kas vajadzīgas, lai 
turpinātu darbu emisiju jomā, kas saderīgs 
ar 2 °C mērķi, paturot prātā zinātniski 
pamatotos pierādījumus par to, ka ir 
nepieciešams 1,5 °C mērķis, lai mazinātu 
ievērojamo ietekmi uz 
visneaizsargātākajām valstīm. 
Pasākumiem pēc „Rio + 20” konferences 
arī jāpalīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, tādējādi atbalstot cīņu pret 
klimata pārmaiņām. Vienlaikus ES ir 
jāturpina un vēl vairāk jāpastiprina klimata 
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pārmaiņu partnerība ar stratēģiskajiem 
partneriem, pildot izteiktos solījumus spēju 
veidošanas, klimata pārmaiņu novēršanas 
finansēšanas un tehnoloģiskā atbalsta 
ziņā, un jāveic turpmāki pasākumi, lai 
iekļautu vides un klimata apsvērumus savā 
attīstības politikā. ES arī jānosaka savi 
avoti un taisnīgs ieguldījums, lai 
atbalstītu Klimata pārmaiņu mazināšanas 
fondu UNFCCC saistību kontekstā.

Or. en

Grozījums 472
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 95. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

95. Laikposms, ko aptver šī programma, 
atbilst galvenajiem posmiem 
starptautiskajā klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un ķīmisko vielu politikā. 
Lai nepārsniegtu 2 °C robežvērtību, līdz 
2050. gadam globālās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jāsamazina vismaz par 50 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tomēr 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzējas 
puses apņēmušās līdz 2020. gadam panākt
tikai pusi emisiju samazinājumu. Bez 
apņēmīgākas globālas rīcības klimata 
pārmaiņas, visticamāk, netiks ierobežotas. 
Pat vislabākā scenārija gadījumā vēsturisko 
siltumnīcefekta gāzu emisiju dēļ valstis 
aizvien vairāk saskarsies ar nenovēršamo 
klimata pārmaiņu ietekmi un tām būs 
jāizstrādā stratēģijas, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām. Durbanas Pastiprinātas rīcības 
platformas ietvaros līdz 2015. gadam 
jāvienojas par visaptverošu un spēcīgu 
nolīgumu, kas piemērojams visiem un 
jāīsteno no 2020. gada. ES arī turpmāk 
proaktīvi iesaistīsies šajā procesā, tostarp 

95. Laikposms, ko aptver šī programma, 
atbilst galvenajiem posmiem 
starptautiskajā klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un ķīmisko vielu politikā. 
Lai nepārsniegtu 2 °C robežvērtību, līdz 
2050. gadam globālās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jāsamazina vismaz par 50 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tomēr 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzējas 
puses apņēmušās līdz 2020. gadam panākt
tikai pusi emisiju samazinājumu. Bez 
apņēmīgākas globālas rīcības klimata 
pārmaiņas, visticamāk, netiks ierobežotas. 
Pat vislabākā scenārija gadījumā vēsturisko 
siltumnīcefekta gāzu emisiju dēļ valstis 
aizvien vairāk saskarsies ar nenovēršamo 
klimata pārmaiņu ietekmi un tām būs 
jāizstrādā stratēģijas, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām. Durbanas Pastiprinātas rīcības 
platformas ietvaros līdz 2015. gadam 
jāvienojas par visaptverošu un spēcīgu 
nolīgumu, kas piemērojams visiem un 
jāīsteno no 2020. gada. ES arī turpmāk 
proaktīvi iesaistīsies šajā procesā, tostarp 
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diskusijās par to, kā likvidēt plaisu starp 
pašreizējo attīstīto un jaunattīstības valstu
apņemšanos samazināt emisijas, un 
diskusijās par darbībām, kas vajadzīgas, lai 
turpinātu darbu emisiju jomā, kas saderīgs 
ar 2 °C mērķi. Pasākumiem pēc „Rio + 20” 
konferences arī jāpalīdz samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi 
atbalstot cīņu pret klimata pārmaiņām. 
Vienlaikus ES ir jāturpina un vēl vairāk 
jāpastiprina klimata pārmaiņu partnerība ar 
stratēģiskajiem partneriem un jāveic 
turpmāki pasākumi, lai iekļautu vides un 
klimata apsvērumus savā attīstības politikā.

diskusijās par to, kā likvidēt plaisu starp 
pašreizējo attīstīto un jaunattīstības valstu 
apņemšanos samazināt emisijas, un 
diskusijās par darbībām, kas vajadzīgas, lai 
turpinātu darbu emisiju jomā, kas saderīgs 
ar 2 °C mērķi. Pasākumiem pēc „Rio + 20” 
konferences arī jāpalīdz samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi 
atbalstot cīņu pret klimata pārmaiņām. 
Vienlaikus ES ir jāturpina un vēl vairāk 
jāpastiprina klimata pārmaiņu partnerība ar 
stratēģiskajiem partneriem un jāveic 
turpmāki pasākumi, lai iekļautu vides un 
klimata apsvērumus savā attīstības politikā. 
ES ir jāuzņemas vadība starptautiskās 
sarunās, lai veicinātu saikni starp ES 
emisiju tirdzniecības sistēmu un citām 
šāda veida sistēmām, lai tuvākajā nākotnē 
izveidotu pasaules oglekļa dioksīda tirgu 
starp ESAO (Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija) dalībvalstīm un 
lielākajām jaunietekmes valstīm.

Or. es

Grozījums Nr. 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 96. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96. Globālie mērķi bioloģiskās 
daudzveidības jomā saskaņā ar Konvenciju 
par bioloģisko daudzveidību jāsasniedz 
līdz 2020. gadam; tie ir pamats, lai apturētu 
un eventuāli nepieļautu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos visā pasaulē. 
ES dos savu artavu šo centienu īstenošanā, 
tostarp līdz 2015. gadam sasniedzot mērķi 
divkāršot finansējumu pasākumiem 
bioloģiskās daudzveidības jomā 
jaunattīstības valstīs un saglabāt šo līmeni 
līdz 2020. gadam. Jau pastāv globāls
2020. gada mērķis ķīmisko vielu radītā 

96. Globālie mērķi bioloģiskās 
daudzveidības jomā saskaņā ar Konvenciju 
par bioloģisko daudzveidību jāsasniedz 
līdz 2020. gadam; tie ir pamats, lai apturētu 
un eventuāli nepieļautu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos visā pasaulē. 
ES dos savu artavu šo centienu īstenošanā, 
tostarp līdz 2015. gadam sasniedzot mērķi 
divkāršot finansējumu pasākumiem 
bioloģiskās daudzveidības jomā 
jaunattīstības valstīs un saglabāt šo līmeni 
līdz 2020. gadam. ES turpinās atbalstīt 
ANO Konvencijas par cīņu pret 
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riska pārvaldīšanā. ES turpinās būt aktīva 
un konstruktīva, palīdzot šajos procesos 
sasniegt nospraustos mērķus.

pārtuksnešošanos (UNCCD) īstenošanu, 
jo īpaši rīkojoties tā, lai sasniegtu augsnes 
degradācijas ziņā neitrālu stāvokli, par ko 
panākta vienošanās „Rio + 20” 
konferencē. Tā arī pastiprinās centienus, 
lai sasniegtu „Rio + 20” konferencē 
atbalstīto globālo 2020. gada mērķi 
attiecībā uz ķīmisko vielu visā to aprites 
ciklā un bīstamo atkritumu pareizu 
pārvaldību, un lai atbalstītu attiecīgās
konvencijas. ES turpinās būt aktīva un 
konstruktīva, palīdzot šajos procesos 
sasniegt izvirzītos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 96.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96.a ES proaktīvi jāiesaistās 
starptautiskās sarunās par jauniem un 
aktuāliem jautājumiem, jo īpaši par 
jaunām konvencijām, nolīgumiem un 
novērtējumiem, piemēram, sarunās par 
īstenošanas nolīgumu ANO Jūras tiesību 
konvencijas ietvaros attiecībā uz 
teritorijām, kas ir ārpus valstu 
jurisdikcijas, un „pasaules okeānu 
novērtējumu”.

Or. en

Grozījums 475
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 97. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

97. ES ir teicami ievērojusi dalību 
daudzpusējos vides nolīgumos (MEA), bet 
vairākas dalībvalstis joprojām nav 
ratificējušas galvenos nolīgumus. Tas 
apdraud ES uzticamību saistītās sarunās. 
Dalībvalstīm un Eiropas Savienībai ir 
jānodrošina visu to MEA savlaicīga 
ratificēšana, ko tās ir parakstījušas.

97. ES ir teicami ievērojusi dalību 
daudzpusējos vides nolīgumos (MEA), bet 
vairākas dalībvalstis joprojām nav 
ratificējušas galvenos nolīgumus. Tas 
apdraud ES uzticamību saistītās sarunās. 
Dalībvalstīm un Eiropas Savienībai ir 
jānodrošina visu to MEA savlaicīga 
ratificēšana, ko tās ir parakstījušas, tomēr 
arī jānodrošina, ka dalībvalstis var ievērot 
dažādas pieejas cīņā pret klimata 
pārmaiņām.

Or. de

Grozījums Nr. 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 97.a jauns (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

97.a ES starptautiskā līmenī jāturpina 
palielināt tās ieguldījums iniciatīvās, ar 
ko tiek sekmēta pāreja uz iekļaujošu 
ekoloģisku ekonomiku, piemēram, 
piemērotu sekmējošo apstākļu 
veicināšanā, tādu tirgus instrumentu un 
rādītāju izstrādē, kas ietver ne tikai IKP, 
atbilstīgi tās iekšpolitikai.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Karin Kadenbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 98. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija –
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē – lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 
samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To var panākt, mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī 
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 
un klimata jomā un sniedz stimulu citām 
valstīm uzlabot un ieviest tiesisko 
regulējumu un standartus vides jomā. ES 
turpinās veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
apspriežot un īstenojot īpašus noteikumus 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos, 
un vajadzētu izskatīt citus politikas 
variantus, kas samazinātu ES patēriņa 
ietekmi uz vidi valstīs ārpus ES. Kā 
piemērs šādam politikas variantam ir
divpusējās meža tiesību aktu ieviešanas, 
pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) 
partnerības, kas izveido sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka no partnervalstīm ES 
tirgū ienāk tikai likumīgi iegūti 
kokmateriāli.

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija —
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē — lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 
samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To nevar panākt, tikai mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī 
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 
un klimata jomā un sniedz stimulu citām 
valstīm uzlabot un ieviest tiesisko 
regulējumu un standartus vides jomā, taču 
šādā veidā to var uzsākt. ES turpinās 
veicināt ilgtspējīgu attīstību, apspriežot un 
īstenojot īpašus noteikumus 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos, 
un vajadzētu izskatīt citus politikas 
variantus, kas samazinātu ES patēriņa 
ietekmi uz vidi valstīs ārpus ES. Tiek 
turpmāk attīstītas divpusējās meža tiesību 
aktu ieviešanas, pārvaldības un 
tirdzniecības (FLEGT) partnerības, un 
tajās tiek iekļauti citi produkti.

Or. en

Grozījums 478
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 98. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija –
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē – lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 
samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To var panākt, mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī 
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija —
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē — lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 
samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To var panākt, mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī 
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 
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un klimata jomā un sniedz stimulu citām 
valstīm uzlabot un ieviest tiesisko 
regulējumu un standartus vides jomā. ES 
turpinās veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
apspriežot un īstenojot īpašus noteikumus 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos, 
un vajadzētu izskatīt citus politikas 
variantus, kas samazinātu ES patēriņa 
ietekmi uz vidi valstīs ārpus ES. Kā 
piemērs šādam politikas variantam ir 
divpusējās meža tiesību aktu ieviešanas, 
pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) 
partnerības, kas izveido sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka no partnervalstīm ES tirgū 
ienāk tikai likumīgi iegūti kokmateriāli.

un klimata jomā un, balstoties uz 
savstarpējību, iekļaujot klauzulas, lai 
nodrošinātu iespēju citām valstīm uzlabot 
un ieviest tiesisko regulējumu un 
standartus vides jomā, kā arī cīnīties pret 
dempingu vides jomā. ES turpinās veicināt 
ilgtspējīgu attīstību, apspriežot un īstenojot 
īpašus noteikumus starptautiskajos 
tirdzniecības nolīgumos, un vajadzētu 
izskatīt citus politikas variantus, kas 
samazinātu ES patēriņa ietekmi uz vidi 
valstīs ārpus ES. Kā piemērs šādam 
politikas variantam ir divpusējās meža 
tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un 
tirdzniecības (FLEGT) partnerības, kas 
izveido sistēmu, lai nodrošinātu, ka no 
partnervalstīm ES tirgū ienāk tikai likumīgi 
iegūti kokmateriāli.

Or. it

Grozījums Nr. 479
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 98. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija –
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē – lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 
samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To var panākt, mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī 
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 
un klimata jomā un sniedz stimulu citām 
valstīm uzlabot un ieviest tiesisko 
regulējumu un standartus vides jomā. ES 
turpinās veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
apspriežot un īstenojot īpašus noteikumus 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos, 
un vajadzētu izskatīt citus politikas 
variantus, kas samazinātu ES patēriņa 
ietekmi uz vidi valstīs ārpus ES. Kā 

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija –
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē – lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 
samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To var panākt, mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī 
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 
un klimata jomā un sniedz stimulu citām 
valstīm uzlabot un ieviest tiesisko 
regulējumu un standartus vides jomā. ES 
turpinās veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
apspriežot un īstenojot īpašus noteikumus 
starptautiskajos un divpusējos tirdzniecības 
nolīgumos, un vajadzētu izskatīt citus 
politikas variantus, kas samazinātu ES 
patēriņa ietekmi uz vidi valstīs ārpus ES. 
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piemērs šādam politikas variantam ir 
divpusējās meža tiesību aktu ieviešanas, 
pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) 
partnerības, kas izveido sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka no partnervalstīm ES tirgū 
ienāk tikai likumīgi iegūti kokmateriāli.

Tirdzniecības liberalizācija nedrīkst 
negatīvi ietekmēt vidi trešās valstīs, ne arī 
neļaut īstenot spēkā esošos vides 
standartus vai politikas jomas, kas 
izveidotas dzīvotņu un dzīvās dabas 
aizsardzībai. Kā piemērs šādam politikas 
variantam ir divpusējās meža tiesību aktu 
ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības 
(FLEGT) partnerības, kas izveido sistēmu, 
lai nodrošinātu, ka no partnervalstīm ES 
tirgū ienāk tikai likumīgi iegūti 
kokmateriāli.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 98. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija –
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē – lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 
samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To var panākt, mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī 
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 
un klimata jomā un sniedz stimulu citām 
valstīm uzlabot un ieviest tiesisko 
regulējumu un standartus vides jomā. ES 
turpinās veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
apspriežot un īstenojot īpašus noteikumus 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos, 
un vajadzētu izskatīt citus politikas 
variantus, kas samazinātu ES patēriņa 
ietekmi uz vidi valstīs ārpus ES. Kā 
piemērs šādam politikas variantam ir 
divpusējās meža tiesību aktu ieviešanas, 
pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) 
partnerības, kas izveido sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka no partnervalstīm ES tirgū 

98. ES būtu arī jāizmanto sava pozīcija –
viens no lielākajiem tirgiem pasaulē – lai 
veicinātu rīcībpolitikas un pieejas, kas 
samazina spiedienu uz pasaules dabas 
resursu bāzi. To var panākt, mainot 
patēriņa un ražošanas modeļus, kā arī 
nodrošinot, ka tirdzniecības un iekšējā 
tirgus politika palīdz sasniegt mērķus vides 
un klimata jomā un sniedz stimulu citām 
valstīm uzlabot un ieviest tiesisko 
regulējumu un standartus vides jomā. ES 
turpinās veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
apspriežot un īstenojot īpašus noteikumus 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos, 
un vajadzētu izskatīt citus politikas 
variantus, kas samazinātu ES patēriņa 
ietekmi uz vidi valstīs ārpus ES. Kā 
piemērs šādam politikas variantam ir 
divpusējās meža tiesību aktu ieviešanas,
pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) 
partnerības, kas izveido sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka no partnervalstīm ES tirgū 
ienāk tikai likumīgi iegūti kokmateriāli. 
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ienāk tikai likumīgi iegūti kokmateriāli. Tiks izpētīti arī citi politikas varianti, lai 
mazinātu ES patēriņa ietekmi uz pasaules 
vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 99. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

99. ES jāturpina veicināt vides ziņā 
atbildīga uzņēmējdarbība. Jauni 
pienākumi saskaņā ar ES Atbildīgo 
uzņēmumu iniciatīvu biržā kotētiem un 
lieliem nekotētiem ieguves un primārās 
mežizstrādes uzņēmumiem ziņot par 
maksājumiem, ko tie veic valdībām, 
nodrošinās lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību attiecībā uz to, kā tiek 
izmantoti dabas resursi. ES kā vadošajai 
vides preču un pakalpojumu nodrošinātājai 
vajadzētu veicināt globālus "zaļos" 
standartus, brīvu vides preču un 
pakalpojumu tirdzniecību, videi un 
klimatam nekaitīgu tehnoloģiju plašāku 
izmantošanu, ieguldījumu un intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību un labākās 
prakses starptautisku apmaiņu.

99. ES jāturpina veicināt vides ziņā 
atbildīga uzņēmējdarbība. ES kā vadošajai 
vides preču un pakalpojumu nodrošinātājai 
vajadzētu veicināt globālus "zaļos" 
standartus, brīvu vides preču un 
pakalpojumu tirdzniecību, videi un 
klimatam nekaitīgu tehnoloģiju plašāku 
izmantošanu, ieguldījumu un intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību un labākās 
prakses starptautisku apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Koksnes pārstrādes un apstrādes rūpniecība izmanto ilgtspējīgi atjaunojamus mežu resursus, 
un uz to jau tagad attiecas ziņošanas prasība saskaņā ar citiem tiesību aktiem, kā arī 
izmantojot brīvprātīgas trešo pušu pārbaudes sistēmas.

Grozījums Nr. 482
Dan Jørgensen
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 99.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

99.a Liels daudzums pesticīdu un citu 
ķīmisku vielu uzkrājumu, kam beidzies 
derīguma termiņš, rada draudus ES 
dalībvalstīs un EKPI valstīs, un Krievijas 
Federācijā. Šis drauds daļēji ir novērsts ar 
valsts un ES tīrīšanas programmām, 
piemēram, Baltijas valstīs un Polijā, bet 
citi šādi draudi joprojām pastāv. EKPI 
valstīs un Krievijas Federācijā lielais 
daudzums potenciāli var izraisīt vides 
katastrofu iedzīvotājiem un ES importētās 
pārtikas patērētājiem. Lai izvairītos no 
pārtikas skandāliem (tādiem kā, 
piemēram, nitrofēna lieta Vācijā) un 
kaitējuma ekonomikai, kā preventīva 
stratēģija ES dalībvalstīs un EKPI valstīs, 
un Krievijas Federācijā ir jāizveido 
visaptveroša reģionāla tīrīšanas 
programma.

Or. en

Grozījums 483
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100. Lai palielinātu ES efektivitāti 
reģionālu un pasaules vides un klimata 
pārmaiņu problēmu risināšanā, programma 
nodrošina, ka līdz 2020. gadam:

100. Lai palielinātu ES efektivitāti 
reģionālu un pasaules vides un klimata 
pārmaiņu problēmu risināšanā, 
programmai ir jānodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

Or. it
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Grozījums Nr. 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „Rio +20” konferences secinājumi ir 
pilnībā integrēti ES ārpolitikā un ES sniedz 
reālu ieguldījumu pasaules mēroga 
centienos īstenot apstiprinātās saistības, 
tostarp tās, kas paredzētas Riodežaneiro 
konvencijās;

a) „Rio +20” konferences secinājumi ir 
pilnībā integrēti ES iekšpolitikā un 
ārpolitikā un ES sniedz reālu ieguldījumu 
pasaules mēroga centienos īstenot 
apstiprinātās saistības, tostarp tās, kas 
paredzētas Riodežaneiro konvencijās;

Or. en

Grozījums Nr. 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ES turpmāk pastiprina savas 
iniciatīvas, lai sekmētu globālu pāreju uz 
iekļaujošu ekoloģisku ekonomiku saistībā 
ar ilgtspējīgu attīstību un nabadzības 
izskaušanu, un ir nozīmīgs dalībnieks, 
virzot starptautiskos centienus, kas vērsti 
uz šī mērķa sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) strādāt pie ilgtspējīgas attīstības mērķu a) strādāt pie ilgtspējīgas attīstības mērķu 
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pieņemšanas, kas: a) aptver prioritārās 
jomas, proti, iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku un plašākus ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, piemēram, enerģija, 
ūdens, pārtikas nodrošinājums, okeāni un 
ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, kā arī 
tādus starpnozaru jautājumus kā 
taisnīgums, sociālā iekļautība, pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātība, tiesiskums un laba 
pārvaldība; b) ir vispārēji piemērojami un 
aptver visas trīs ilgtspējīgas attīstības 
jomas; c) ir novērtēti un papildināti ar 
mērķvērtībām un rādītājiem un d) ir 
saskaņoti ar attīstības sistēmu laikposmā 
pēc 2015. gada un integrēti tajā, un
atbalsta pasākumus klimata jomā;

pieņemšanas, kas: a) aptver prioritārās 
jomas, proti, iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku un plašākus ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, piemēram, enerģija, 
ūdens, pārtikas nodrošinājums, okeāni un 
ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, kā arī 
tādus starpnozaru jautājumus kā 
taisnīgums, sociālā iekļautība, pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātība, tiesiskums un laba 
pārvaldība; b) ir vispārēji piemērojami un 
aptver visas trīs ilgtspējīgas attīstības 
jomas; c) ir novērtēti un papildināti ar 
mērķvērtībām un rādītājiem, vienlaikus 
ņemot vērā atšķirīgos valstu apstākļus, un 
d) ir saskaņoti ar attīstības sistēmu 
laikposmā pēc 2015. gada un integrēti tajā; 
e) ir saskaņoti ar tādiem pastāvošajiem un 
turpmākajiem starptautiski 
apstiprinātajiem uzdevumiem un mērķiem 
kā bioloģiskā daudzveidība, klimata
pārmaiņu novēršana, sociālās 
aizsardzības minimālie līmeņi un citi;

Or. en

Grozījums Nr. 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) strādāt pie ilgtspējīgas attīstības mērķu 
pieņemšanas, kas: a) aptver prioritārās 
jomas, proti, iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku un plašākus ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, piemēram, enerģija, 
ūdens, pārtikas nodrošinājums, okeāni un 
ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, kā arī 
tādus starpnozaru jautājumus kā 
taisnīgums, sociālā iekļautība, pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātība, tiesiskums un laba 
pārvaldība; b) ir vispārēji piemērojami un 
aptver visas trīs ilgtspējīgas attīstības 
jomas; c) ir novērtēti un papildināti ar 

a) strādāt pie ilgtspējīgas attīstības mērķu 
pieņemšanas, kas: a) aptver prioritārās 
jomas, proti, iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku un plašākus ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, piemēram, enerģija, 
ūdens, pārtikas nodrošinājums, okeāni un 
ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, kā arī 
tādus starpnozaru jautājumus kā 
taisnīgums, sociālā iekļautība, pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātība, tiesiskums un laba 
pārvaldība; b) ir vispārēji piemērojami un 
aptver visas trīs ilgtspējīgas attīstības 
jomas; c) ir novērtēti un papildināti ar 
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mērķvērtībām un rādītājiem un d) ir 
saskaņoti ar attīstības sistēmu laikposmā 
pēc 2015. gada un integrēti tajā, un 
atbalsta pasākumus klimata jomā;

mērķvērtībām un rādītājiem un d) ir 
saskaņoti ar attīstības sistēmu laikposmā 
pēc 2015. gada un integrēti tajā, un ir 
saskanīgi ar citām starptautiskajām
saistībām, piemēram, attiecībā uz klimata
pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 488
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) strādāt pie ilgtspējīgas attīstības mērķu 
pieņemšanas, kas: a) aptver prioritārās 
jomas, proti, iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku un plašākus ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, piemēram, enerģija, 
ūdens, pārtikas nodrošinājums, okeāni un 
ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, kā arī 
tādus starpnozaru jautājumus kā 
taisnīgums, sociālā iekļautība, pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātība, tiesiskums un laba 
pārvaldība; b) ir vispārēji piemērojami un 
aptver visas trīs ilgtspējīgas attīstības 
jomas; c) ir novērtēti un papildināti ar 
mērķvērtībām un rādītājiem un d) ir 
saskaņoti ar attīstības sistēmu laikposmā 
pēc 2015. gada un integrēti tajā, un atbalsta 
pasākumus klimata jomā;

a) strādāt pie ilgtspējīgas attīstības mērķu 
pieņemšanas, kas: a) aptver prioritārās 
jomas, proti, iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku un plašākus ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, piemēram, enerģija, 
ūdens, pārtikas nodrošinājums, okeāni un 
ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, ietverot 
dzīvnieku labturību, kā arī tādus 
starpnozaru jautājumus kā taisnīgums, 
sociālā iekļautība, pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātība, tiesiskums un laba 
pārvaldība; b) ir vispārēji piemērojami un 
aptver visas trīs ilgtspējīgas attīstības 
jomas; c) ir novērtēti un papildināti ar 
mērķvērtībām un rādītājiem un d) ir 
saskaņoti ar attīstības sistēmu laikposmā 
pēc 2015. gada un integrēti tajā, un atbalsta 
pasākumus klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) strādāt pie efektīvākas ANO struktūras 
izveides ilgtspējīgas attīstības jomā,
stiprinot UNEP saskaņā ar “Rio +20” 
konferences secinājumiem, vienlaikus 
cenšoties panākt UNEP statusa 
paaugstināšanu līdz ANO aģentūras 
līmenim un atbalstot šobrīd veiktos
pasākumus, ar ko uzlabo sinerģiju starp 
daudzpusējiem vides nolīgumiem;

b) strādāt pie efektīvākas ANO struktūras, 
jo īpaši tās vides dimensijas, izveides 
ilgtspējīgas attīstības jomā: a) turpmāk 
stiprinot ANO Vides programmu (UNEP) 
saskaņā ar “Rio +20” konferences 
secinājumiem, balstoties uz UNEP 
Padomes lēmumu izveidot ANO Vides 
asambleju, vienlaikus cenšoties panākt 
UNEP statusa paaugstināšanu līdz ANO 
specializētās aģentūras līmenim; 
b) atbalstot pasākumus, ar ko uzlabo 
sinerģiju starp daudzpusējiem vides 
nolīgumiem, jo īpaši ķīmisko vielu un 
atkritumu, un bioloģiskās daudzveidības 
kopās; un c) sniedzot ieguldījumu 
spēcīgas un autoritatīvas pārstāvniecības 
nodrošināšanā attiecībā uz vidi augsta 
līmeņa politiskā foruma (ALPF) par 
ilgtspējīgu attīstību darbībā;

Or. en

Grozījums 490
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) strādāt pie efektīvākas ANO struktūras 
izveides ilgtspējīgas attīstības jomā, 
stiprinot UNEP saskaņā ar “Rio +20” 
konferences secinājumiem, vienlaikus 
cenšoties panākt UNEP statusa 
paaugstināšanu līdz ANO aģentūras 
līmenim un atbalstot šobrīd veiktos 
pasākumus, ar ko uzlabo sinerģiju starp 
daudzpusējiem vides nolīgumiem;

b) strādāt pie efektīvākas ANO struktūras 
izveides ilgtspējīgas attīstības jomā, 
stiprinot UNEP saskaņā ar „Rio +20” 
konferences secinājumiem un atbalstot 
šobrīd veiktos pasākumus, ar ko uzlabo 
sinerģiju starp daudzpusējiem vides 
nolīgumiem;

Or. it
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Grozījums 491
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stiprināt dažādu finansējuma avotu 
ietekmi, ieskaitot nodokļus un vietējo 
resursu mobilizāciju, privātos 
ieguldījumus, jaunus un novatoriskus 
avotus, un radīt iespējas izmantot attīstībai 
paredzēto atbalstu, lai mobilizētu šos citus 
finansēšanas avotus kā daļu no ilgtspējīgas 
attīstības finansēšanas stratēģijas, kas tika 
noteikta Riodežaneiro, kā arī ES politikas 
jomās, tostarp starptautiskās saistības 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
finansēšanai.

c) stiprināt dažādu finansējuma avotu 
ietekmi, ieskaitot nodokļus un vietējo 
resursu izmantošanu, privātos 
ieguldījumus, jaunus un novatoriskus 
avotus, un radīt iespējas izmantot attīstībai 
paredzēto atbalstu, lai mobilizētu šos citus 
finansēšanas avotus kā daļu no ilgtspējīgas 
attīstības finansēšanas stratēģijas, kas tika 
noteikta Riodežaneiro, kā arī ES politikas 
jomās, tostarp starptautiskās saistības 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
finansēšanai.

Or. it

Grozījums 492
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadarboties ar partnervalstīm 
stratēģiskākā veidā. Tam vajadzētu ietvert 
sadarbības koncentrēšanu uz šādiem 
aspektiem: 1) ar stratēģiskajiem partneriem 
– veicināt labāko praksi vietējā vides 
politikā un tiesību aktos un konverģenci 
daudzpusējās sarunās par vidi; 2) ar 
valstīm, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika – pakāpeniski 
tuvināt regulējumu ES vides un klimata 
politikai un galvenajiem tiesību aktiem un 
aktīvāk sadarboties reģionālo vides un 
klimata problēmu risināšanā; 3) ar 
jaunattīstības valstīm – atbalstīt to 
centienus aizsargāt vidi, cīnīties pret

d) sadarboties ar partnervalstīm 
stratēģiskākā veidā. Tam vajadzētu ietvert 
sadarbības koncentrēšanu uz šādiem 
aspektiem: 1) ar stratēģiskajiem partneriem 
— veicināt labāko praksi vietējā vides 
politikā un tiesību aktos un konverģenci 
daudzpusējās sarunās par vidi; 2) ar 
valstīm, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika — pakāpeniski 
tuvināt regulējumu ES galvenajai vides un 
klimata politikai un galvenajiem tiesību 
aktiem un aktīvāk sadarboties reģionālo 
vides un klimata problēmu risināšanā; 3) ar 
jaunattīstības valstīm — atbalstīt to 
centienus aizsargāt vidi, pielāgoties
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klimata pārmaiņām un ierobežot dabas 
katastrofas, un īstenot starptautiskās 
saistības vides jautājumos kā ieguldījumu 
nabadzības samazināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā.

klimata pārmaiņām un ierobežot dabas 
katastrofas, un īstenot starptautiskās 
saistības vides jautājumos kā ieguldījumu 
nabadzības samazināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā.

Or. it

Grozījums Nr. 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadarboties ar partnervalstīm 
stratēģiskākā veidā. Tam vajadzētu ietvert 
sadarbības koncentrēšanu uz šādiem 
aspektiem: 1) ar stratēģiskajiem partneriem 
– veicināt labāko praksi vietējā vides 
politikā un tiesību aktos un konverģenci 
daudzpusējās sarunās par vidi; 2) ar 
valstīm, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika – pakāpeniski 
tuvināt regulējumu ES vides un klimata 
politikai un galvenajiem tiesību aktiem un 
aktīvāk sadarboties reģionālo vides un 
klimata problēmu risināšanā; 3) ar 
jaunattīstības valstīm – atbalstīt to 
centienus aizsargāt vidi, cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un ierobežot dabas 
katastrofas, un īstenot starptautiskās 
saistības vides jautājumos kā ieguldījumu 
nabadzības samazināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā;

d) sadarboties ar partnervalstīm 
stratēģiskākā veidā, kas ietver savlaicīgu 
ES nostājas un mērķu paziņošanu pirms 
starptautiskām konferencēm. Tam 
vajadzētu ietvert sadarbības koncentrēšanu 
uz šādiem aspektiem: 1) ar stratēģiskajiem 
partneriem — veicināt labāko praksi vietējā 
vides politikā un tiesību aktos un 
konverģenci daudzpusējās sarunās par vidi; 
2) ar valstīm, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika — pakāpeniski 
tuvināt regulējumu ES galvenajai vides un 
klimata politikai un galvenajiem tiesību 
aktiem un aktīvāk sadarboties reģionālo 
vides un klimata problēmu risināšanā; 3) ar 
jaunattīstības valstīm — atbalstīt to 
centienus aizsargāt vidi, cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un ierobežot dabas 
katastrofas un īstenot starptautiskās 
saistības vides jautājumos kā ieguldījumu 
nabadzības samazināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 494
Jean-Pierre Audy
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadarboties ar partnervalstīm 
stratēģiskākā veidā. Tam vajadzētu ietvert 
sadarbības koncentrēšanu uz šādiem 
aspektiem: 1) ar stratēģiskajiem partneriem 
– veicināt labāko praksi vietējā vides 
politikā un tiesību aktos un konverģenci 
daudzpusējās sarunās par vidi; 2) ar 
valstīm, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika – pakāpeniski 
tuvināt regulējumu ES vides un klimata 
politikai un galvenajiem tiesību aktiem un 
aktīvāk sadarboties reģionālo vides un 
klimata problēmu risināšanā; 3) ar 
jaunattīstības valstīm – atbalstīt to 
centienus aizsargāt vidi, cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un ierobežot dabas 
katastrofas, un īstenot starptautiskās 
saistības vides jautājumos kā ieguldījumu 
nabadzības samazināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā;

d) sadarboties ar partnervalstīm 
stratēģiskākā veidā. Tam vajadzētu ietvert 
sadarbības koncentrēšanu uz šādiem 
aspektiem: 1) ar stratēģiskajiem partneriem 
— veicināt labāko praksi vietējā vides 
politikā un tiesību aktos un konverģenci 
daudzpusējās sarunās par vidi; 2) ar 
valstīm, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika — pakāpeniski 
tuvināt regulējumu ES galvenajai vides un 
klimata politikai un galvenajiem tiesību 
aktiem un aktīvāk sadarboties reģionālo 
vides un klimata problēmu risināšanā; 3) ar 
jaunattīstības valstīm — atbalstīt to 
centienus aizsargāt vidi, cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un ierobežot dabas 
katastrofas un īstenot starptautiskās 
saistības vides jautājumos kā ieguldījumu 
nabadzības samazināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā; ievērot savstarpības principu 
tirdzniecības jomā, jo īpaši divpusējos 
tirdzniecības nolīgumos;

Or. fr

Grozījums Nr. 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) iesaistīties daudzpusējos vides procesos, 
tostarp UNFCCC, CBD un konvencijās 
ķīmisko vielu jomā, kā arī citos attiecīgos 
forumos, piemēram, Starptautiskajā Civilās 
aviācijas organizācijā un Starptautiskajā 
Jūrniecības organizācijā, saskaņotākā, 
proaktīvākā un efektīvākā veidā, lai 
nodrošinātu, ka ES un pasaules līmenī tiek 

e) iesaistīties daudzpusējos vides procesos, 
tostarp UNFCCC, CBD un konvencijās 
ķīmisko vielu jomā, kā arī citos attiecīgos 
forumos, piemēram, Starptautiskajā Civilās 
aviācijas organizācijā un Starptautiskajā 
Jūrniecības organizācijā, saskaņotākā, 
proaktīvākā un efektīvākā veidā, lai 
nodrošinātu, ka ES un pasaules līmenī tiek 
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izpildītas saistības 2020. gadam, un 
vienotos par starptautisku rīcību, kas jāveic 
pēc 2020. gada;

izpildītas saistības 2020. gadam, un 
vienotos par starptautisku rīcību, kas jāveic 
pēc 2020. gada, un vairotu centienus ar 
mērķi ieviest visus galvenos daudzpusējos 
nolīgumus vides jomā krietni pirms 
2020. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) iesaistīties daudzpusējos vides procesos, 
tostarp UNFCCC, CBD un konvencijās 
ķīmisko vielu jomā, kā arī citos attiecīgos 
forumos, piemēram, Starptautiskajā Civilās 
aviācijas organizācijā un Starptautiskajā 
Jūrniecības organizācijā, saskaņotākā, 
proaktīvākā un efektīvākā veidā, lai 
nodrošinātu, ka ES un pasaules līmenī tiek 
izpildītas saistības 2020. gadam, un 
vienotos par starptautisku rīcību, kas jāveic 
pēc 2020. gada;

e) iesaistīties daudzpusējos vides procesos, 
tostarp UNFCCC, CBD, CITES, ICRW un 
konvencijās ķīmisko vielu jomā, kā arī 
citos attiecīgos forumos, piemēram, 
Starptautiskajā Civilās aviācijas 
organizācijā un Starptautiskajā Jūrniecības 
organizācijā, saskaņotākā, proaktīvākā un 
efektīvākā veidā, lai nodrošinātu, ka ES un 
pasaules līmenī tiek izpildītas saistības 
2020. gadam, un vienotos par starptautisku 
rīcību, kas jāveic pēc 2020. gada;

Or. en

Grozījums 497
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ratificēt visus galvenos daudzpusējos 
nolīgumus vides jomā krietni pirms 
2020. gada;

f) ratificēt visus galvenos daudzpusējos 
nolīgumus vides jomā;

Or. it
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Grozījums Nr. 498
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ratificēt visus galvenos daudzpusējos 
nolīgumus vides jomā krietni pirms 
2020. gada;

f) ratificēt visus galvenos daudzpusējos 
nolīgumus vides jomā krietni pirms 
2020. gada, ja tie ievērojami neietekmē 
Eiropas konkurētspēju;

Or. fr

Grozījums Nr. 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) globālā kontekstā novērtēt ietekmi uz 
vidi, ko rada ES pārtikas un nepārtikas 
preču patēriņš, un ar to saistītās iespējamās 
reakcijas.

g) globālā kontekstā novērtēt ietekmi uz 
vidi, ko rada ES pārtikas un nepārtikas 
preču patēriņš, un ar to saistītās iespējamās 
reakcijas un veikt nepieciešamos politikas 
pasākumus, lai ņemtu vērā šādu 
novērtējumu rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 100. punkts – 2. daļa - g apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atbalstīt emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmu (ETS) ieviešanu un turpmāku 
attīstīšanu visā pasaulē un padarīt 
iespējamu to starpreģionālu sasaistīšanu;

Or. en
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Pamatojums

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu attīstīšana un sasaistīšana palīdzēs mazināt klimata 
pārmaiņas un sekmēt videi nekaitīgas inovācijas, vienlaikus padarot stabilāku oglekļa cenu, 
izveidojot vienādus nosacījumus starptautiskā līmenī un atbalstot globālo sadarbību klimata 
pārmaiņu novēršanas jomā.

Grozījums Nr. 501
Erik Bánki

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 101. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101. Komisija nodrošinās, ka programmas 
īstenošana tiek uzraudzīta stratēģijas 
"Eiropa 2020” regulārā uzraudzības 
procesa kontekstā. Līdz 2020. gadam tiks 
veikts programmas novērtējums, jo īpaši 
pamatojoties uz Eiropas Vides aģentūras 
(EVA) ziņojumu par vides stāvokli.

101. Jāizveido vispārēja uzraudzības 
metode, lai uzraudzītu panākto progresu 
9 prioritāro mērķu sasniegšanā, ietverot 
nepārtrauktu uzraudzību visā 
programmas īstenošanas gaitā. Turklāt 
Komisija nodrošinās, ka programmas 
īstenošana tiek uzraudzīta stratēģijas 
“Eiropa 2020” regulārā uzraudzības 
procesa kontekstā. Līdz 2020. gadam tiks 
veikts programmas novērtējums, jo īpaši 
pamatojoties uz Eiropas Vides aģentūras 
(EEA) ziņojumu par vides stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 101. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101. Komisija nodrošinās, ka programmas 
īstenošana tiek uzraudzīta stratēģijas 
"Eiropa 2020” regulārā uzraudzības 
procesa kontekstā. Līdz 2020. gadam tiks 
veikts programmas novērtējums, jo īpaši 
pamatojoties uz Eiropas Vides aģentūras 

101. Komisija nodrošinās, ka programmas 
īstenošana tiek uzraudzīta stratēģijas 
“Eiropa 2020” regulārā uzraudzības 
procesa kontekstā. Līdz 2020. gadam tiks 
veikts programmas novērtējums, jo īpaši 
pamatojoties uz Eiropas Vides aģentūras 
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(EVA) ziņojumu par vides stāvokli. (EEA) ziņojumu par vides stāvokli.
Komisija divas reizes gadā ziņos 
Parlamentam par panākto progresu 
saistībā ar vides rīcības programmu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu šīs vides rīcības programmas ieviešanu, katru otro gadu 
Parlamentam ir jāiesniedz progresa ziņojumi.

Grozījums Nr. 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 102. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

102. Rādītāji, kurus izmanto, lai uzraudzītu 
virzību uz prioritāro mērķu sasniegšanu, 
ietver tos, kurus izmanto EVA, lai 
uzraudzītu vides stāvokli, un tos, kurus 
izmanto, lai uzraudzītu pašreizējo ar vidi 
un klimatu saistīto mērķu un tiesību aktu 
īstenošanu, tostarp klimata un enerģijas 
mērķu, bioloģiskās daudzveidības mērķu 
un resursu efektīvas izmantošanas mērķu 
īstenošanu. Saskaņojot ar ieinteresētajām 
personām un saistībā ar Ceļvedi par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā tiks izstrādāti 
papildu rādītāji, lai novērtētu vispārējo 
virzību uz resursu izmantošanas ziņā 
efektīvu Eiropas ekonomiku un sabiedrību 
un tās ieguldījumu pārticībā un labklājībā.

102. Rādītāji, kurus izmanto, lai uzraudzītu 
virzību uz prioritāro mērķu sasniegšanu, 
ietver tos, kurus izmanto EEA, lai
uzraudzītu vides stāvokli, un tos, kurus 
izmanto, lai uzraudzītu pašreizējo ar vidi 
un klimatu saistīto mērķu un tiesību aktu 
īstenošanu, tostarp klimata un enerģijas 
mērķu, bioloģiskās daudzveidības mērķu 
un ierosināto resursu efektīvas 
izmantošanas mērķu īstenošanu. 
Saskaņojot ar ieinteresētajām personām un 
saistībā ar Ceļvedi par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā tiks izstrādāti papildu 
rādītāji, lai novērtētu vispārējo virzību uz 
resursu izmantošanas ziņā efektīvu Eiropas 
ekonomiku un sabiedrību un tās 
ieguldījumu pārticībā un labklājībā.

Or. en


