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ZiĦojums A7-0057/2010 

Vittorio Prodi 

Komisijas Baltā grāmata „Adaptācija klimata pārmaiĦām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus” 
COM(2009)0147 – 2009/2152(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

pauž bažas par to, ka pēdējo gadu laikā 
Eiropa ir cietusi no ugunsgrēkiem, kuros 
gāja bojā vairāk nekā 400 000 hektāru 
meža viena gada laikā; atzīmē, ka, 
ugunsgrēkiem notiekot šādā apjomā, jo 
īpaši Dienvideiropā, meži nespēj 
atjaunoties, un tas atstāj smagas 
ekoloăiskas, kā arī ekonomiskas un 
sociālas sekas; atzīmē arī, ka 2007. gada 
neparastie laikapstākĜi noveda pie milzīga 
apjoma ugunsgrēkiem — parādības, kas 
visticamāk nākamajos gados atkārtosies; 
turklāt atzīmē, ka globālā sasilšana 
palielināsies vismaz nākamajos 30 gados 
un tas īpaši skars konkrētus reăionus, kuri 
ir izteikti jutīgi pret klimata pārmaiĦām; 

pauž bažas par to, ka pēdējo gadu laikā 
Eiropa ir cietusi no ugunsgrēkiem, kuros 
gāja bojā vairāk nekā 400 000 hektāru 
meža viena gada laikā un kuru cēlonis ir 
tas, ka pakāpeniski tiek pamesti lauki un 
tradicionālais lauku dzīvesveids, mežu 
apsaimniekošana ir nepilnīga, ir lieli 
vienas koku sugas mežu masīvi, tiek 
stādīti nepiemērotu šėirĦu koki, trūkst 
pienācīgas ugunsgrēku novēršanas 
politikas, ir pārāk mazi sodi par tīšu 
dedzināšanu un nepilnīgi tiek īstenoti 
nelikumīgas būvniecības aizlieguma un 
mežu atjaunošanas tiesību akti; atzīmē, 
ka, ugunsgrēkiem notiekot šādā apjomā, jo 
īpaši Dienvideiropā, meži nespēj 
atjaunoties, un tas atstāj smagas 
ekoloăiskas, kā arī ekonomiskas un 
sociālas sekas; atzīmē arī, ka 2007. gada 
neparastie laikapstākĜi veicināja milzīga 
apjoma ugunsgrēkus — parādības, kas, 
visticamāk, nākamajos gados atkārtosies; 
turklāt atzīmē, ka globālā sasilšana 
palielināsies vismaz nākamos 30 gadus un 
tas varētu īpaši skart konkrētus reăionus, 
kuri ir izteikti jutīgi pret klimata 
pārmaiĦām; 

Or. en 
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52. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

uzsver, ka ir jānodrošina, lai, izsniedzot 
būvatĜaujas, darbības atĜaujas, izdarot 
izmaiĦas zemes izmantojumā, veicot 
pilsētplānošanu un plānojot zemes 
izmantošanu kopumā, kā daĜa no 
ietekmes uz vidi novērtējuma, tiktu Ħemti 
vērā dažādi adaptācijas varianti; 

uzsver, ka ir jānodrošina, lai ietekmes uz 
vidi novērtējumos attiecīgā gadījumā tiktu 
kopumā Ħemti vērā iespējamie dažādie 
adaptācijas varianti, ja vien šādi varianti ir 
zinātniski pamatoti; 

Or. en 
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68. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

saistībā ar reaktoru dzesēšanu atzīmē, ka 
karstuma viĜĦu laikā kodoliekārtu drošība 
ir īpaši apdraudēta, tā ir problēma, kura 
var īpaši negatīvi ietekmēt apkārtējos 
ūdeĦus, kā arī piegādes pasūtījumu 
drošumu; 

aicina Komisiju izpētīt, vai klimata 
pārmaiĦu dēĜ mainīsies elektroenerăijas 
ražošanas iespējas no atjaunojamiem un 
fosiliem enerăijas avotiem; atzīmē, ka ir 
jānovērtē iespējamā ietekme uz vidi 
saistībā ar parasto termoelektrostaciju un 
kodolreaktoru dzesēšanu; 

Or. en 
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72. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

uzsver, ka pasākumi attiecībā uz 
energoapgādi un piekĜuvi enerăijai ir 
jānosaka dalībvalstu solidaritātes kontekstā 
un ka ES ir jāveicina pasaules mēroga 
politiska rīcība energoefektivitātes 
veicināšanai un atjaunojamo enerăijas 
avotu (AEA) izmantošanas veicināšanai; 

uzsver, ka pasākumi attiecībā uz 
energoapgādi un piekĜuvi enerăijai ir 
jānosaka kontekstā ar solidaritāti starp 
dalībvalstīm un ka ES ir jāveicina pasaules 
politikas pievēršanās lielākai 
energoefektivitātei un atjaunojamo 
energoavotu (AEA), piemēram, zemas 
oglekĜa emisijas enerăijas avotu, 
izmantošanas veicināšanai; 

Or. en 

 
 


