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Grozījums Nr. 1
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka klimata pārmaiņas 
mūsdienās ir ļoti nozīmīga problēma; 
pašlaik ir skaidrs, ka tās ietekmē vidi, 
cilvēka veselību un zemes izmantošanas 
plānošanu un visām valstīm apgrūtina 
virzību uz ilgtspējīgu attīstību;

1. uzskata, ka klimata pārmaiņas 
mūsdienās ir ļoti nozīmīga problēma; 
pašlaik ir skaidrs, ka tās ietekmē vidi, 
cilvēka veselību un zemes izmantošanas 
plānošanu un dažām valstīm apgrūtina 
virzību uz ilgtspējīgu attīstību;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē Komisijas Balto grāmatu 
„Adaptācija klimata pārmaiņām —
iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” 
un norāda uz klimata pārmaiņu spēcīgo 
teritoriālo dimensiju, kam nepieciešama 
koordinēšana Eiropas Savienības līmenī, 
gan attiecībā uz atšķirīgajiem Kopienas 
politikas virzieniem, gan dažādajām 
iesaistītajām pusēm Eiropas, dalībvalstu, 
reģionu un vietējā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka klimata pārmaiņu ietekme uz 
dažādām nozarēm un Eiropas reģioniem ir 
atšķirīga, it īpaši ietekmējot kalnu un 
piekrastes apgabalus un Vidusjūras un 
Arktikas reģionus; globālās temperatūras 
paaugstināšanās sekas noteikti asāk 
ietekmēs no dabas spēkiem vairāk 
atkarīgās teritorijas (piemēram, ledāju, 
piekrastes un kalnu apgabalus) un mazāk 
aizsargātos iedzīvotājus, turklāt pastāv 
draudi, ka reģionālās atšķirības pakāpeniski 
palielināsies;

2. uzskata, ka klimata pārmaiņu ietekme uz 
dažādām nozarēm un Eiropas reģioniem ir 
atšķirīga, ka saskaņā ar Komisijas 
pētījumu „Reģioni 2020. gadā — ES 
reģionu nākotnes problēmu 
novērtējums”1 klimata pārmaiņu ietekmei 
jo īpaši pakļauti ir reģioni Dienvideiropā 
un Austrumeiropā (Bulgārijā, Grieķijā, 
Itālijā, Maltā, Spānijā, Ungārijā un 
Kiprā, Rumānijas lielākajā daļā un 
Dienvidfrancijā), kuros dzīvo 170 miljoni 
iedzīvotāju, kas ir vairāk nekā trešā daļa 
no ES kopējā iedzīvotāju skaita, ka
klimata pārmaiņas visvairāk ietekmē
mazāk aizsargātos iedzīvotājus, ka tās var 
radīt migrācijas plūsmas un ka turklāt 
pastāv draudi, ka reģionālās atšķirības 
pakāpeniski palielināsies;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka klimata pārmaiņu ietekme 
uz dažādām nozarēm un Eiropas 
reģioniem ir atšķirīga, it īpaši ietekmējot 
kalnu un piekrastes apgabalus un 
Vidusjūras un Arktikas reģionus; 
globālās temperatūras paaugstināšanās 
sekas noteikti asāk ietekmēs no dabas 
spēkiem vairāk atkarīgās teritorijas 
(piemēram, ledāju, piekrastes un kalnu 
apgabalus) un mazāk aizsargātos 
iedzīvotājus, turklāt pastāv draudi, ka 

2. uzskata, ka tikai cieša sadarbība visos 
pārvaldības līmeņos ļaus Eiropas 
Savienībai no 2013. gada īstenot 
pielāgošanās stratēģiju, turklāt īpaša 
uzmanība būtu jāvelta salām un 
piekrastes apgabaliem;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (novembris 2008).
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reģionālās atšķirības pakāpeniski 
palielināsies;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka klimata pārmaiņu ietekme uz 
dažādām nozarēm un Eiropas reģioniem ir 
atšķirīga, it īpaši ietekmējot kalnu un 
piekrastes apgabalus un Vidusjūras un 
Arktikas reģionus; globālās temperatūras 
paaugstināšanās sekas noteikti asāk 
ietekmēs no dabas spēkiem vairāk 
atkarīgās teritorijas (piemēram, ledāju, 
piekrastes un kalnu apgabalus) un mazāk 
aizsargātos iedzīvotājus, turklāt pastāv 
draudi, ka reģionālās atšķirības pakāpeniski 
palielināsies;

2. uzskata, ka klimata pārmaiņu ietekme uz 
dažādām nozarēm un Eiropas reģioniem ir 
atšķirīga, it īpaši ietekmējot kalnu un 
piekrastes apgabalus un Vidusjūras un 
Arktikas reģionus; globālās temperatūras 
paaugstināšanās sekas noteikti asāk 
ietekmēs no dabas spēkiem vairāk 
atkarīgās teritorijas (piemēram, ledāju, 
piekrastes un kalnu apgabalus, kā arī 
apgabalus, kuros pastāv ūdens trūkuma 
risks) un mazāk aizsargātos iedzīvotājus, 
turklāt pastāv draudi, ka reģionālās 
atšķirības pakāpeniski palielināsies arī 
atsevišķās dalībvalstīs;

Or. ro

Grozījums Nr. 6
Bairbre de Brún

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka klimata pārmaiņu ietekme uz 
dažādām nozarēm un Eiropas reģioniem ir 
atšķirīga, it īpaši ietekmējot kalnu un 
piekrastes apgabalus un Vidusjūras un 
Arktikas reģionus; globālās temperatūras 
paaugstināšanās sekas noteikti asāk 

2. uzskata, ka klimata pārmaiņu ietekme uz 
dažādām nozarēm un Eiropas reģioniem ir 
atšķirīga, it īpaši ietekmējot kalnu un 
piekrastes apgabalus, attālākos reģionus
un Vidusjūras un Arktikas reģionus; 
globālās temperatūras paaugstināšanās 
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ietekmēs no dabas spēkiem vairāk 
atkarīgās teritorijas (piemēram, ledāju, 
piekrastes un kalnu apgabalus) un mazāk 
aizsargātos iedzīvotājus, turklāt pastāv 
draudi, ka reģionālās atšķirības pakāpeniski 
palielināsies;

sekas noteikti asāk ietekmēs no dabas 
spēkiem vairāk atkarīgās teritorijas 
(piemēram, ledāju, piekrastes un kalnu 
apgabalus) un mazāk aizsargātos 
iedzīvotājus, turklāt pastāv draudi, ka 
reģionālās atšķirības pakāpeniski 
palielināsies;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis 
pašreizējā plānošanas periodā 2007.–
2013. gadam rīcības programmām 
paredzēts izmantot tikai 3 % (EUR 
9 miljardi) no energoefektivitātei un 
atjaunojamajiem energoresursiem 
paredzētajiem līdzekļiem, turklāt jaunajās 
dalībvalstīs šī kvota ir vēl zemāka — tikai 
2,4 %; uzskata, ka Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plānā, kura apjoms ir 
EUR 500 miljoni, energoefektivitātei un 
atjaunojamiem energoresursiem 
paredzētā līdzekļu daļa ir tikai viens solis 
pareizajā virzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Bairbre de Brún

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ekstrēmas klimata 
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izpausmes, jūras līmeņa paredzamā 
paaugstināšanās un nokrišņu daudzuma 
ievērojamās svārstības radīs 
nepieciešamību pielāgot esošās 
infrastruktūras un ka tas būs saistīts ar 
lielām izmaksām, taču tās būs ievērojami 
zemākas nekā bezdarbības gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst steidzamo vajadzību nekavējoties 
reaģēt uz globālo sasilšanu — gan veicot 
pasākumus, lai turpinātu mazināt
siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan veicot 
proaktīvus pielāgošanās pasākumus 
Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī, 
lai ierobežotu zaudējumus;

3. atzīst steidzamo vajadzību nekavējoties 
reaģēt uz globālo sasilšanu — gan veicot 
juridiski saistošus pasākumus, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par vismaz 30 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, gan īstenojot 
reģionālus pielāgošanas plānus un veicot 
proaktīvus pielāgošanās pasākumus, 
piemēram, plašu teritoriju apmežošanu,
Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī, 
lai ierobežotu zaudējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst steidzamo vajadzību nekavējoties 
reaģēt uz globālo sasilšanu — gan veicot 
pasākumus, lai turpinātu mazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan veicot 

3. atzīst steidzamo vajadzību nekavējoties 
reaģēt uz globālo sasilšanu — gan veicot 
pasākumus, lai turpinātu mazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan veicot 
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proaktīvus pielāgošanās pasākumus 
Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī, 
lai ierobežotu zaudējumus;

proaktīvus pielāgošanās pasākumus 
Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī, 
kā arī īstenojot pārrobežu sadarbību, lai 
ierobežotu zaudējumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Bairbre de Brún

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst steidzamo vajadzību nekavējoties 
reaģēt uz globālo sasilšanu — gan veicot 
pasākumus, lai turpinātu mazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan veicot 
proaktīvus pielāgošanās pasākumus 
Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī, 
lai ierobežotu zaudējumus;

3. atzīst steidzamo vajadzību nekavējoties 
reaģēt uz globālo sasilšanu — gan veicot 
neatliekamus pasākumus, lai turpinātu 
mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan 
veicot proaktīvus pielāgošanās pasākumus 
Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī, 
lai ierobežotu zaudējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž stingru pārliecību, ka Eiropas 
Savienībai jāsaglabā un jāattīsta vadošā 
loma starptautiskajā cīņā pret globālo 
sasilšanu, un uzskata, ka jebkāda kavēšanās 
ar šādu pasākumu veikšanu palielinās 
nelabvēlīgu vides, ekonomikas un sociālo 
seku risku un, visticamāk, radīs lielākas 
izmaksas;

4. pauž stingru pārliecību, ka Eiropas 
Savienībai jāsaglabā vadošā loma 
starptautiskajā cīņā pret globālo sasilšanu, 
un uzskata, ka jebkāda kavēšanās ar šādu 
pasākumu veikšanu palielinās nelabvēlīgu 
vides, ekonomikas un sociālo seku risku 
un, visticamāk, radīs lielākas izmaksas;

Or. de
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Grozījums Nr. 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka reģionos, kuros īsteno 
inteliģentu enerģētikas politiku, kas 
paredz atjaunojamo energoresursu aktīvu 
veicināšanu, ar decentralizētu 
energoapgādi un paaugstinātu 
energoefektivitāti, ne tikai novērš klimata 
pārmaiņas, bet arī rada iedzīvotājiem 
jaunas ekonomiskās iespējas un izredzes; 
tādēļ prasa dalībvalstīm un Komisijai 
palielināt ES fondu līdzekļu piesķīrumus 
un uzsākt rīcības programmu 
pārskatīšanu, lai, veicot visa veida 
ieguldījumus, pastiprināti ņemtu vērā 
pasākumus, ar kuriem novērš klimata 
pārmaiņas un pielāgojas tām; prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, ka veicot 
jebkādus pasākumus, sistemātiski tiek 
plānoti energotaupības pasākumi un 
tehnoloģijas atjaunojamajiem 
energoresursiem un tiek ierobežoti 
ieguldījumi, kas rada kaitējumu 
klimatam;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Seán Kelly

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka ar pasākumiem, ar kuriem  
pielāgojas klimata pārmaiņu radītajām 
sekām, nevajadzētu pārmērīgi noslogot 
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attālāko apgabalu stratēģiski svarīgākās 
nozares, piemēram, lauksaimniecību, lai 
neapdraudētu ilgtspējīgo lauku kopienu 
nākotni;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka tikai cieša sadarbība visos 
pārvaldības līmeņos ļaus Eiropas 
Savienībai no 2013. gada īstenot 
pielāgošanās stratēģiju;

5. norāda, ka reģionālajām un vietējām 
pārvaldes iestādēm ir būtiska nozīme 
klimata aizsardzības pasākumu 
īstenošanā un ka tās varētu uzņemties 
galveno lomu, īstenojot centienus sasniegt 
tālejošos mērķus samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas pasaulē, ja 
šīm iestādēm tiktu piešķirtas attiecīgas 
iespējas un līdzekļi; tādēļ uzskata, ka tikai 
cieša sadarbība visos pārvaldības līmeņos 
ļaus Eiropas Savienībai sekmīgi kļūt par 
sabiedrību ar zemu CO2 līmeni un ka tam 
būs nepieciešamas integrētas teritoriālās 
klimata aizsardzības programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Alain Cadec

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka tikai cieša sadarbība visos 
pārvaldības līmeņos ļaus Eiropas 
Savienībai no 2013. gada īstenot 
pielāgošanās stratēģiju;

5. uzskata, ka tikai cieša sadarbība visos 
pārvaldības līmeņos (starp Eiropas 
iestādēm, dalībvalstīm, kā arī 
reģionālajām un vietējām pārvaldes 
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iestādēm) ļaus Eiropas Savienībai no 
2013. gada īstenot pielāgošanās stratēģiju;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka tikai cieša sadarbība visos 
pārvaldības līmeņos ļaus Eiropas 
Savienībai no 2013. gada īstenot 
pielāgošanās stratēģiju;

5. uzskata, ka tikai cieša sadarbība visos 
pārvaldības līmeņos, kā arī sadarbība un 
nepārtraukta informācijas apmaiņa ar ES 
kaimiņvalstīm ļaus Eiropas Savienībai no 
2013. gada īstenot pielāgošanās stratēģiju;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka savstarpēji jāsaskaņo 
atšķirīgās intervences jomas, turklāt 
reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes 
ir pilnībā jāiesaista, sagatavojot, 
izstrādājot un īstenojot dalībvalstu 
stratēģijas un plānus klimata pārmaiņu 
novēršanai un zemes izmantošanas 
stratēģiskā plānošana jāveic, ņemot vērā 
visus klimata pārmaiņu aspektus;

Or. it
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Grozījums Nr. 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. tāpēc atzīst vajadzību nodrošināt, lai 
pielāgošanās stratēģija tiktu integrēta visās 
Eiropas Savienības politikas jomās un būtu 
tām atbilstīga; uzsver vietējo un reģionālo 
iestāžu nozīmīgo lomu un vajadzību pēc 
augšupējas pieejas, kas ņemtu vērā Eiropas 
dabisko biotopu atšķirības, pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu, jo 
uzskata, ka vietējām iestādēm būs labākas 
iespējas rast politiskus risinājumus savām 
problēmām;

6. tāpēc atzīst vajadzību nodrošināt, lai 
pielāgošanās stratēģija tiktu integrēta visās 
Eiropas Savienības politikas jomās un būtu 
tām atbilstīga, turklāt īpaši uzsverot 
rīcības un pasākumu koordinēšanas 
nepieciešamība ES lauksaimniecības, 
reģionālās un vides politikas jomās;
uzsver vietējo un reģionālo iestāžu 
nozīmīgo lomu un vajadzību pēc 
augšupējas pieejas, kas ņemtu vērā Eiropas 
dabisko biotopu atšķirības, pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu, jo 
uzskata, ka vietējām iestādēm būs labākas 
iespējas rast politiskus risinājumus savām 
problēmām; 

Or. bg

Grozījums Nr. 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. tāpēc atzīst vajadzību nodrošināt, lai 
pielāgošanās stratēģija tiktu integrēta
visās Eiropas Savienības politikas jomās
un būtu tām atbilstīga; uzsver vietējo un 
reģionālo iestāžu nozīmīgo lomu un 
vajadzību pēc augšupējas pieejas, kas 
ņemtu vērā Eiropas dabisko biotopu 
atšķirības, pilnībā ievērojot subsidiaritātes 
principu, jo uzskata, ka vietējām iestādēm 
būs labākas iespējas rast politiskus 
risinājumus savām problēmām;

6. tāpēc atzīst vajadzību nodrošināt, lai 
visas Eiropas Savienības politikas jomas
tiktu integrētas pielāgošanās stratēģijā un 
būtu atbilstīgas tai; uzsver vietējo un 
reģionālo iestāžu nozīmīgo lomu un 
vajadzību pēc augšupējas pieejas, kas 
ņemtu vērā Eiropas dabisko biotopu 
atšķirības, pilnībā ievērojot subsidiaritātes 
principu, jo uzskata, ka vietējām iestādēm 
būs labākas iespējas rast politiskus 
risinājumus savām problēmām;
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Alain Cadec

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts

6. tāpēc atzīst vajadzību nodrošināt, lai 
pielāgošanās stratēģija tiktu integrēta visās 
Eiropas Savienības politikas jomās un būtu 
tām atbilstīga; uzsver vietējo un reģionālo 
iestāžu nozīmīgo lomu un vajadzību pēc 
augšupējas pieejas, kas ņemtu vērā Eiropas 
dabisko biotopu atšķirības, pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu, jo 
uzskata, ka vietējām iestādēm būs labākas 
iespējas rast politiskus risinājumus savām 
problēmām;

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā]

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. tāpēc atzīst vajadzību nodrošināt, lai 
pielāgošanās stratēģija tiktu integrēta visās
Eiropas Savienības politikas jomās un būtu 
tām atbilstīga; uzsver vietējo un reģionālo 
iestāžu nozīmīgo lomu un vajadzību pēc 
augšupējas pieejas, kas ņemtu vērā Eiropas 
dabisko biotopu atšķirības, pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu, jo 
uzskata, ka vietējām iestādēm būs labākas 
iespējas rast politiskus risinājumus savām 
problēmām;

6. tāpēc atzīst vajadzību nodrošināt, lai 
pielāgošanās stratēģija tiktu integrēta 
Eiropas Savienības politikas jomās un būtu 
tām atbilstīga; uzsver vietējo un reģionālo 
iestāžu nozīmīgo lomu un vajadzību pēc 
augšupējas pieejas, kas ņemtu vērā Eiropas 
dabisko biotopu atšķirības, pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu, jo 
uzskata, ka vietējām iestādēm būs labākas 
iespējas rast politiskus risinājumus savām 
problēmām;
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Or. de

Grozījums Nr. 23
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē Baltās grāmatas ieteikumu 
izveidot informācijas apmaiņas 
mehānismu; pauž cerību, ka tas sāks 
darboties līdz 2011. gadam un ka līdz tam 
laikam tiks izstrādāti arī modeļi un 
prognozēšanas instrumenti; aicina 
dalībvalstis un vietējās un reģionālās 
iestādes popularizēt savu praksi un 
apmainīties ar pieredzi saistībā ar visiem to 
politiku aspektiem, kas attiecas uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, it īpaši 
par pasākumiem, kas saistīti ar 
energoefektivitāti, atkritumu 
apsaimniekošanu un zema emisijas līmeņa 
transporta infrastruktūras attīstību;

7. atzinīgi vērtē Baltās grāmatas ieteikumu 
izveidot informācijas apmaiņas 
mehānismu; pauž cerību, ka tas sāks 
darboties līdz 2011. gadam un ka līdz tam 
laikam tiks izstrādāti arī modeļi un 
prognozēšanas instrumenti; aicina 
dalībvalstis un vietējās un reģionālās 
iestādes popularizēt savu praksi un 
apmainīties ar pieredzi saistībā ar visiem to 
politiku aspektiem, kas attiecas uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, it īpaši 
par pasākumiem, kas saistīti ar 
energoefektivitāti, atkritumu 
apsaimniekošanu un zema emisijas līmeņa 
transporta infrastruktūras attīstību 
(palielinot dzelzceļa transporta nozīmi);

Or. en

Grozījums Nr. 24
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a ierosina izveidot un finansēt klimata 
pārmaiņu uzraudzības iestādi, lai 
uzlabotu reģionālo un vietējo pārvaldes 
iestāžu zināšanas par klimata pārmaiņām 
un atvieglotu vietējās paraugprakses 
apmaiņu;
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Or. it

Grozījums Nr. 25
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 349. pantā minētie 
attālākie reģioni īpaši izjūt klimata 
pārmaiņu sekas, jo tie ir īpašā situācijā 
un atrodas subtropiskajās klimata zonās, 
tādēļ Komisijai tiem būtu jāvelta īpaša 
uzmanība; prasa Komisijai šiem 
reģioniem izstrādāt ietekmes novērtējumu 
un specifisku rīcības plānu, kā arī 
atbalstīt informācijas un paraugprakses 
apmaiņu starp šo reģionu reģionālajām 
un vietējām pārvaldes iestādēm trešajām 
kaimiņvalstīm;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas 
gan publiskos, gan privātos ieguldījumus 
un noteiktus administratīvos aktus (tādus 
kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni) 
padarītu atkarīgus no klimata ietekmes 
novērtējuma, lai bloķētu ieguldījumus 
neilgtspējīgā infrastruktūrā;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 27
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas 
gan publiskos, gan privātos ieguldījumus 
un noteiktus administratīvos aktus (tādus 
kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni) 
padarītu atkarīgus no klimata ietekmes 
novērtējuma, lai bloķētu ieguldījumus 
neilgtspējīgā infrastruktūrā;

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas 
gan publiskos, gan privātos ieguldījumus 
un noteiktus administratīvos aktus (tādus 
kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni) 
padarītu atkarīgus no klimata ietekmes 
novērtējuma, lai bloķētu ieguldījumus 
neilgtspējīgā infrastruktūrā; tādēļ prasa, 
izvērtējot un apstiprinot to projektu 
priekšlikumus, kuri tiek finansēti no ES 
līdzekļiem un kuri ir saistīti ar 
energoefektivitāti, atkritumu 
apsaimniekošanu un infrastruktūras 
izveidi, rūpīgi ņemt vērā klimata 
pārmaiņu ietekmi;

Or. bg

Grozījums Nr. 28
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas 
gan publiskos, gan privātos ieguldījumus 
un noteiktus administratīvos aktus (tādus 
kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni) 
padarītu atkarīgus no klimata ietekmes 
novērtējuma, lai bloķētu ieguldījumus 
neilgtspējīgā infrastruktūrā;

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas 
gan publiskos, gan privātos ieguldījumus 
un noteiktus administratīvos aktus (tādus 
kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni) 
padarītu atkarīgus no klimata ietekmes 
novērtējuma, lai bloķētu ieguldījumus 
neilgtspējīgā infrastruktūrā; tādēļ prasa 
Komisijai pēc iespējas ātri sadarbībā ar 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm 
izstrādāt vadlīnijas, lai, veicot klimata 
ietekmes novērtējumu, stratēģisko vides 
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novērtējumu un izstrādājot programmu 
vadlīnijas un teritoriju apsaimniekošanas 
pasākumus, varētu ņemt vērā plānoto 
darbību negatīvo ietekmi uz klimatu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Alain Cadec

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas 
gan publiskos, gan privātos ieguldījumus 
un noteiktus administratīvos aktus (tādus 
kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni) 
padarītu atkarīgus no klimata ietekmes 
novērtējuma, lai bloķētu ieguldījumus 
neilgtspējīgā infrastruktūrā;

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas 
gan publiskos, gan privātos ieguldījumus 
un noteiktus administratīvos aktus (tādus 
kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni), 
jo īpaši reģionālajā un vietējā līmenī, 
padarītu atkarīgus no klimata ietekmes 
novērtējuma, lai veicinātu ieguldījumus 
ekoloģiski augstvērtīgā infrastruktūrā;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Bairbre de Brún

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas 
gan publiskos, gan privātos ieguldījumus 
un noteiktus administratīvos aktus (tādus 
kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni) 
padarītu atkarīgus no klimata ietekmes 
novērtējuma, lai bloķētu ieguldījumus 
neilgtspējīgā infrastruktūrā;

8. uzskata, ka ir svarīgi īstenot politiku, kas 
gan publiskos, gan privātos ieguldījumus 
un noteiktus administratīvos aktus (tādus 
kā plānošanas atļaušana un attīstības plāni) 
padarītu atkarīgus no klimata ietekmes 
novērtējuma, lai bloķētu ES ieguldījumus 
neilgtspējīgā infrastruktūrā;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Seán Kelly

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a norāda, ka attālākie reģioni, jo īpaši 
piekrastes apgabali, var nodrošināt 
ievērojamu atjaunojamo energoresursu 
apjomu, kas savukārt var veicināt 
pielāgošanos klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzskata, ka no mikroklimatiskā 
viedokļa ir jāizvairās no turpmākas 
augsnes erozijas blīvi apdzīvotos 
apgabalos un pilsētās;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Seán Kelly

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b atkārtoti mudina Komisiju izmantot 
Kohēzijas politiku atjaunojamo 
energoresursu izstrādes veicināšanai, 
veidot pastiprinātu sinerģiju starp 
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pētniecību un izstrādi no vienas puses un 
reģionālās attīstības politiku no otras 
puses, kā arī novērst attiecīgos 
administratīvos šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Sabine Verheyen, Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 
izveidot Ietekmes un pielāgošanās vadības 
grupu (IASG) un pauž cerību, ka vietējās 
un reģionālās iestādes tiks pilnībā un aktīvi 
iesaistītas šīs grupas darbā;

9. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 
izveidot Ietekmes un pielāgošanās vadības 
grupu (IASG) un prasa, lai vietējās un 
reģionālās iestādes saskaņā ar 
subsidiaritātes principu tiktu pilnībā un 
aktīvi iesaistītas šīs grupas darbā un tās 
procesos;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atkārtoti pauž viedokli, ka cīņu pret 
klimata pārmaiņām var izmantot kā iespēju 
ieviest ilgtspējīgas izaugsmes modeli;

10. atkārtoti pauž viedokli, ka cīņu pret 
klimata pārmaiņām var izmantot kā iespēju 
ieviest ilgtspējīgas izaugsmes modeli un 
ka, veidojot ekonomiku ar pazeminātu
CO2 līmeni, varētu rasties daudzas jaunas 
darbavietas;

Or. it
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Grozījums Nr. 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atkārtoti pauž viedokli, ka cīņu pret 
klimata pārmaiņām var izmantot kā iespēju 
ieviest ilgtspējīgas izaugsmes modeli;

10. atkārtoti pauž viedokli, ka cīņu pret 
klimata pārmaiņām var izmantot kā iespēju 
ieviest ilgtspējīgas izaugsmes modeli un ka 
trešās valstis vēlāk var pārņemt šo modeli;

Or. ro

Grozījums Nr. 37
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atkārtoti pauž viedokli, ka cīņu pret 
klimata pārmaiņām var izmantot kā iespēju 
ieviest ilgtspējīgas izaugsmes modeli;

10. atkārtoti pauž viedokli, ka cīņā pret 
klimata pārmaiņām var rasties jaunas 
darbavietas un tā var dot iespēju panākt 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atkārtoti pauž viedokli, ka cīņu pret
klimata pārmaiņām var izmantot kā 
iespēju ieviest ilgtspējīgas izaugsmes 
modeli;

10. atkārtoti pauž viedokli, ka pasākumi
klimata pārmaiņu novēršanai var izmantot 
kā iespēju ieviest ilgtspējīgas izaugsmes 
modeli;

Or. de
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Grozījums Nr. 39
Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina Komisiju nodrošināt nākamajā 
finanšu plānā pietiekamu finansējumu, 
lai visos pārvaldības līmeņos īstenotu 
efektīvu politiku attiecībā uz pielāgošanos 
klimata pārmaiņām.

11. uzsver, ka reģioniem būs jāsaskaras ar 
klimata pārmaiņu sekām; iesaka 
dalībvalstīm un reģioniem ilgtspējīgu 
ilgtermiņa projektu īstenošanai izmantot 
struktūrfondus; norāda, ka ES 
solidaritātes fonda uzdevums ir atbalstīt 
steidzamas vajadzības un nodrošināt ES 
solidaritāti ar katastrofu skartajiem 
reģioniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina Komisiju nodrošināt nākamajā 
finanšu plānā pietiekamu finansējumu, 
lai visos pārvaldības līmeņos īstenotu 
efektīvu politiku attiecībā uz pielāgošanos 
klimata pārmaiņām.

11. norāda, ka kohēzijas politikā, 
reģionālās solidaritātes un attīstības jomā 
vairāk uzmanības jāvelta pasākumiem, ar 
kuriem novērš klimata pārmaiņas un 
pielāgojas to sekām, tostarp arī KLP vides 
aizsardzības pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
11. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina Komisiju nodrošināt nākamajā 
finanšu plānā pietiekamu finansējumu, lai 
visos pārvaldības līmeņos īstenotu efektīvu 
politiku attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām.

11. aicina Komisiju nodrošināt nākamajā 
finanšu plānā pietiekamu finansējumu, lai 
visos pārvaldības līmeņos īstenotu efektīvu 
politiku attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, attiecīgos gadījumos līdz 
2013. gadam pārstrādāt rīcības 
programmas, no 2013. gada īstenot 
pielāgošanās stratēģiju un vispirms 
izstrādāt vadlīnijas, kurās apkopoti 
pasākumi un instrumenti rīcību 
programmu pārveidei klimatam 
draudzīgākā veidā, kā arī dalībvalstu 
paraugprakse.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina Komisiju nodrošināt nākamajā 
finanšu plānā pietiekamu finansējumu, lai 
visos pārvaldības līmeņos īstenotu efektīvu 
politiku attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām.

11. aicina Komisiju nodrošināt nākamajā 
finanšu plānā, ES daudzgadu finanšu 
shēmas atsevišķā sadaļā, pietiekamu 
finansējumu, lai visos pārvaldības līmeņos 
īstenotu efektīvu politiku attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Or. ro

Grozījums Nr. 43
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

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

11.a uzsver, ka klimata un globālajai 
aizsardzībai noteiktie mērķi ir jāintegrē 
ES kohēzijas politikas konverģences un 
izaugsmes mērķos, tomēr ar tiem 
neaizstājot sevi jau attaisnojušus 
struktūrpolitikas uzdevumus.

Or. de


