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16.10.2013 A7-0166/184 

Grozījums Nr.  184 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Programmas pamatā ir princips 
„piesārĦotājs maksā”, piesardzības 
princips un preventīva darbība, un princips, 
ka piesārĦojums novēršams izcelsmes 
vietā. 

2. Programmas pamatā ir piesardzības 
princips un preventīva darbība, un princips, 
ka piesārĦojums novēršams izcelsmes 
vietā, un tādējādi dabas aizsardzība un 
ekonomikas demokrātijas principi 
vienmēr būs svarīgāki par tirgus 
likumiem. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/185 

Grozījums Nr.  185 

João Ferreira, Jacky Hénin 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 31. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daĜa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerăētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiĦa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti CeĜvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekĜa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerăētikas ceĜvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiĦa izmaksu ziĦā 
efektīvas zema oglekĜa dioksīda emisiju 
līmeĦa attīstības stratēăijas, lai sasniegtu 
ES mērėi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daĜa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daĜa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerăētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiĦa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti CeĜvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekĜa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerăētikas ceĜvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiĦa ekonomiski 
dzīvotspējīgas zema oglekĜa dioksīda 
emisiju līmeĦa attīstības stratēăijas, lai 
sasniegtu ES mērėi līdz gadsimta vidum 
samazināt SEG emisijas par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu, kas ir daĜa no 
pasaules mēroga centieniem ierobežot 
planētas vidējo temperatūras pieaugumu 
līdz ne vairāk kā 2 °C. 
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klimata politikas galvenais pīlārs. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/186 

Grozījums Nr.  186 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 37. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus, 
atvērtu jaunus tirgus, radītu jaunas 
darbvietas un samazinātu atkarību no 
izejvielu importa, tajā pašā laikā samazinot 
ietekmi uz vidi54. ES katru gadu saražo 
2,7 miljardus tonnu atkritumu, no kuriem 
98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji tikai 
40 % no cietajiem atkritumiem tiek 
izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. Pārējie 
tiek apglabāti poligonos vai tiek 
sadedzināti. Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 
70 % atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina 
par to, ka atkritumus var izmantot kā vienu 
no galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā 
laikā daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos. 

37. Būtu pilnībā jāattīsta un jāuzlabo 
valstiska atkritumu apsaimniekošana ES, 
lai efektīvāk izmantotu resursus, radītu 
jaunas darbvietas un samazinātu atkarību 
no izejvielu importa, tajā pašā laikā 
samazinot ietekmi uz vidi54. ES katru gadu 
saražo 2,7 miljardus tonnu atkritumu, no 
kuriem 98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji 
tikai 40 % no cietajiem atkritumiem tiek 
izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. Pārējie 
tiek apglabāti poligonos vai tiek 
sadedzināti. Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 
70 % atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina 
par to, ka atkritumus var izmantot kā 
resursu sekundāru avotu ES, aizstājot vai 
papildinot pirmējo ieguvi. Tajā pašā laikā 
daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos. 

__________________ 

54Piemēram, pilnībā īstenojot ES tiesību 
aktus atkritumu jomā, varētu ietaupīt 
72 miljardus euro gadā, palielināt ES 
atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes 
nozares gada apgrozījumu par 
42 miljardiem euro un radīt vairāk nekā 
400 000 darbvietu līdz 2020. gadam. 

__________________ 

54Piemēram, pilnībā īstenojot ES tiesību 
aktus atkritumu jomā, varētu ietaupīt 
72 miljardus euro gadā, palielināt ES 
atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes 
nozares gada apgrozījumu par 
42 miljardiem euro un radīt vairāk nekā 
400 000 darbvietu līdz 2020. gadam. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/187 

Grozījums Nr.  187 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 38. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts CeĜvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā un saskaĦoti 
jāīsteno ES tiesību akti atkritumu jomā visā 
ES, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijai un ietverot dažādus atkritumu 
veidus55. Vajadzīgi papildu centieni, lai 
samazinātu radīto atkritumu daudzumu uz 
vienu iedzīvotāju absolūtos skaitĜos, 
reăenerācijai enerăijā izmantotu tikai 
nepārstrādājamus atkritumus, pakāpeniski 
izbeigtu atkritumu apglabāšanu poligonos, 
nodrošinātu kvalitatīvu pārstrādi un 
attīstītu otrreizējo izejvielu tirgus. Bīstami 
atkritumi būs jāapsaimnieko tā, lai 
samazinātu būtisku negatīvu ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, par ko tika 
panākta vienošanās „Rio+20” konferencē. 
Lai to panāktu, daudz sistemātiskāk visā 
ES būtu jāpiemēro tirgus instrumenti, kas 
rada priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šėēršĜi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērėi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reăenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts CeĜvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitĜos, reăenerācijai enerăijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro juridiski un ekonomiski stimuli 
un citi pasākumi, kas rada priekšrocības 
atkritumu rašanās novēršanai, pārstrādei un 
atkārtotai izmantošanai. Būtu jāpārskata 
pašreizējie mērėi attiecībā uz atkritumu 
rašanās novēršanu, atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi, reăenerāciju un atkritumu 
novirzīšanu no poligoniem, lai virzītos uz 
aprites ekonomiku, kurā resursi tiek 
izmantoti kaskādes veidā un atliekvielu 
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atliekvielu daudzums ir tuvs nullei. daudzums ir tuvs nullei. 
 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/188 

Grozījums Nr.  188 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 39. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daĜu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšėērdēts, piemēram, noplūžu dēĜ sadales 
sistēmā. SaskaĦā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
gaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiĦu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. ĥemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 
izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguĜo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās novatorisku 
tehnoloăiju, sistēmu un uzĦēmējdarbības 
modeĜu paātrināta demonstrācija un 
ieviešana, pamatojoties uz Eiropas 
inovācijas partnerības ūdens resursu jomā 
stratēăisko īstenošanas plānu. 

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daĜu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšėērdēts, piemēram, noplūžu dēĜ sadales 
sistēmā. SaskaĦā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā, jo īpaši 
saglabājot šā resursa kā sabiedrības 
īpašuma statusu saistībā ar tā ieguvi un 
apsaimniekošanu. Turklāt ir gaidāms, ka 
augošais pieprasījums un klimata pārmaiĦu 
ietekme ievērojami palielinās slodzi uz 
Eiropas ūdens resursiem. ĥemot vērā 
iepriekš minēto, Savienībai un dalībvalstīm 
būtu jārīkojas, lai nodrošinātu, ka ūdens 
ieguvē tiek ievēroti pieejamo atjaunojamo 
ūdens resursu ierobežojumi līdz 
2020. gadam, tostarp uzlabojot ūdens 
resursu izmantošanas efektivitāti ar tādu 
tirgus mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguĜo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās tehnoloăiju, 
sistēmu un apsaimniekošanas modeĜu 
demonstrācija un ieviešana, pamatojoties 
uz Eiropas inovācijas partnerības ūdens 
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resursu jomā stratēăisko īstenošanas plānu.  

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/189 

Grozījums Nr.  189 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 41. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) pārtikas, mājokĜu un mobilitātes 
sektora ietekme uz vidi ir mazinājusies 
vienlaikus ar izmaksu samazināšanos 
iedzīvotājiem, kas panākta, plānojot zemes 
izmantošanu, nodrošinot kvalitatīvu un 
lētu sabiedrisko transportu, samazinot 
transporta izmantošanu produktu dzīves 
ciklā un pieĦemot reglamenē’jošus un 
ekonomiskus stimulus, lai veicinātu 
vietējo pārtikas ražošanu un strādāšanu 
tuvu mājām; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/190 

Grozījums Nr.  190 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 41. punkts – 1. daĜa – f apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērėus upju baseinu līmenī un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram, 
ūdens cenas noteikšanu. 

(f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērėus upju baseinu pārvaldības 
plānos un uzraugot to izpildi, pastiprinot 
ūdens resursu apsaimniekošanu valsts 
līmenī, radot vairāk kvalificētu darbavietu 
un nodrošinot dienestiem vajadzīgo 
finansējumu un spēju veikt ieguldījumus. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/191 

Grozījums Nr.  191 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 49.a punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 49.a Starptautiskās tirdzniecības 
regulējuma atcelšanas un liberalizācijas 
rezultātā ir pieaudzis enerăijas patēriĦš 
un palielinājušās globālās preču plūsmas, 
tādējādi palielinot siltumnīcefekta gāzu 
koncentrāciju atmosfērā. Ja tiek 
aizsargāta un veicināta enerăijas 
ražošana un patēriĦš vietējā līmenī, 
izmantojot īsākas piegādes ėēdes, 
starptautiskajā tirdzniecībā tiek sekmētas 
papildinošas attiecības, nevis konkurence 
starp produktiem, ražotājiem un valstīm. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/192 

Grozījums Nr.  192 

João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 52. punkts – 1. daĜa – c apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) iedzīvotāji visā ES gūst labumu no 
augstiem droša dzeramā ūdens un 
peldūdens standartiem; 

(c) visi iedzīvotāji visā ES gūst labumu no 
augstiem droša dzeramā ūdens un 
peldūdens standartiem, ievērojot ANO 
Ăenerālās asamblejas rezolūciju 64/292, 
ar kuru atzītas vispārējās tiesības uz ūdeni 
un sanitāriju; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/193 

Grozījums Nr.  193 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 52. punkts – 2. daĜa – c apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) pastiprināt centienus, lai īstenotu 
Dzeramā ūdens direktīvu, jo īpaši 
attiecībā uz maziem dzeramā ūdens 
piegādātājiem, un PeldūdeĦu direktīvu; 

(c) nodrošināt vajadzīgo finansējumu 
vispārējai ūdensapgādei un ūdens 
attīrīšanai un pastiprināt centienus, lai 
ievērotu dzeramā ūdens avotu 
atjaunošanas, uzraudzības un kontroles 
plānus un īstenotu PeldūdeĦu direktīvu; 

Or. pt 
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Grozījums Nr.  194 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
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Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 73. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

73. Piesaistīt ieguldījumus dažās jomās 
pašlaik ir grūti, jo nav cenu signālu no 
tirgus vai ir kropĜoti cenu signāli, kas 
rodas no tā, ka netiek pienācīgi Ħemtas 
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 valdībā, 
reăionālā un vietējā pašvaldībā, bet to 
neĜauj īstenot taupības politika un valsts 
izdevumu samazinājumi, kas tiek noteikti 
atsevišėām dalībvalstīm; ES šie politiskie 
pasākumi būs jāpārskata, ja tā vēlas 
sasniegt savus mērėus vides jomā. 

Or. pt 
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Grozījums Nr.  195 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

GUE/NGL grupas vārdā 
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Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 74. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākĜus, lai panāktu 
to, ka atbilstīgi tiek iekĜauti vides ārējie 
faktori un ka privātajam sektoram tiek 
nosūtīti pareizie tirgus signāli, pienācīgi 
Ħemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tas nozīmē sistemātiskāk 
piemērot principu „piesārĦotājs maksā”, 
pakāpeniski atceĜot videi kaitīgas 
subsīdijas un nodokĜus novirzot no 
darbaspēka uz piesārĦojumu. Tā kā dabas 
resursu kĜūst arvien mazāk, var 
palielināties ekonomiskā rente un peĜĦa, 
kas saistīta ar resursu īpašumtiesībām vai 
to ekskluzīvu izmantošanu. Publiskā 
intervence, lai nodrošinātu, ka šāda rente 
nav pārmērīga un ka tiek Ħemti vērā ārējie 
faktori, Ĝaus efektīvāk izmantot šos 
resursus un palīdzēs novērst tirgus 
kropĜojumus, kā arī vairot publiskos 
ieĦēmumus. 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.  

74. Savienībai un dalībvalstīm vajadzēs 
izveidot piemērotus apstākĜus, lai dabas un 
kopienas statusu izvirzītu augstāk par 
individuālu kapitāla uzkrāšanu, kas būtu 
līdztiesības un sociālā taisnīguma 
garantija, priekšplānā izvirzot 
ekonomikas demokrātijas principu, nevis 
tirgus likumus, kā arī izveidojot 
piemērotus apstākĜus, lai panāktu to, ka 
atbilstīgi tiek iekĜauti vides ārējie faktori 
un ka privātajam sektoram tiek nosūtīti 
pareizie regulēta tirgus signāli, pienācīgi 
Ħemot vērā jebkādu negatīvu sociālo 
ietekmi. Tā kā dabas resursu kĜūst arvien 
mazāk, ir ārkārtīgi svarīgi, ka to 
īpašumtiesības pieder valstij vai tiek 
pakāpeniski nodotas valstij, lai garantētu 
vispārēju piekĜuvi, Ħemot vērā vides 
aspektu, kas ir augstvērtīgu valsts 
pakalpojuma pazīme. Publiskā intervence 
nodrošinās, ka ar šāda veida 
pakalpojumiem saistīta rente nav 
pārmērīga, bet garantēs efektīvu un 
vispārēju piekĜuvi šo resursu 
izmantošanai. Vides un klimata prioritātes 
tiks īstenotas, Ħemot vērā vajadzīgo 
ilgtspējīgo izaugsmi konkrētās dalībvalstīs, 
kurām adresēti valstij paredzētie ieteikumi. 
Citi tirgus regulēšanas instrumenti 
jāizmanto plašāk ES un dalībvalstu līmenī, 
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lai stimulētu valsts sektora iesaistīšanos un 
dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību. 
 

Or. pt 
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Grozījums Nr.  196 
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Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 75. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

75. Privātais sektors arī jāmudina izmantot 
iespējas, ko piedāvā jaunā ES finanšu 
sistēma, lai palielinātu tā līdzdalību pūliĦos 
sasniegt vides un klimata mērėus, jo īpaši 
saistībā ar ekoinovāciju pasākumiem un 
jaunu tehnoloăiju ieviešanu, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU. Publiskā un 
privātā sektora iniciatīvas ekoinovāciju 
jomā jāveicina ar Eiropas inovācijas 
partnerībām, piemēram, ar inovācijas 
partnerību ūdens jomā66. Izmantojot 
jauno sistēmu inovatīviem finanšu 
instrumentiem, jāatvieglo privātā sektora 
piekĜuve ieguldījumu finansējumam vides 
jomā, jo īpaši bioloăiskajā daudzveidībā 
un klimata pārmaiĦās. Eiropas uzĦēmumi 
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 pūliĦos 
sasniegt vides un klimata mērėus, jo īpaši 
saistībā ar ekoinovāciju pasākumiem un 
jaunu tehnoloăiju ieviešanu, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU. Eiropas 
uzĦēmumi būtu arī turpmāk jāmudina 
finanšu pārskatos sniegt vides informāciju 
— vairāk, nekā to paredz spēkā esošie ES 
tiesību akti. 

Or. pt 
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Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 82. punkts – 1. daĜa – a apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

svītrots 

Or. pt 

 
 


