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Grozījums Nr.  1 

Ian Duncan 

ECR grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 

2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

H. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā Dohas Klimata konferencē 

2012. gada decembrī puses pieĦēma 

grozījumu protokolam, ar kuru izveidoja 

Kioto protokola otro saistību periodu, kas 

sākās 2013. gada 1. janvārī un beigsies 

2020. gada 31. decembrī, ar juridiski 

saistošām emisiju samazināšanas 

saistībām, jaunas gāzes (slāpekĜa 

trifluorīda) iekĜaušanu, vērienīgu 

mehānismu, kas nodrošina vienkāršotu 

procedūru, lai Puses varētu pielāgot savas 

saistības, tās palielinot saistību perioda 

laikā, un, visbeidzot — noteikumu, kas 

automātiski pielāgo Puses mērėus, lai no 

2013. līdz 2020. gadam nepieĜautu lielāku 

emisiju vidējo pieaugumu nekā vidējās 

emisijas laika posmā no 2008. līdz 

2010. gadam; 

 

H. tā kā Dohas Klimata konferencē 

2012. gada decembrī puses pieĦēma 

grozījumu protokolam, ar kuru izveidoja 

Kioto protokola otro saistību periodu, kas 

sākās 2013. gada 1. janvārī un beigsies 

2020. gada 31. decembrī, ar juridiski 

saistošām emisiju samazināšanas 

saistībām, jaunas gāzes (slāpekĜa 

trifluorīda) iekĜaušanu, vērienīgu 

mehānismu, kas nodrošina vienkāršotu 

procedūru, lai Puses varētu pielāgot savas 

saistības, tās palielinot saistību perioda 

laikā, un, visbeidzot — noteikumu, kas 

automātiski pielāgo Puses mērėus, lai no 

2013. līdz 2020. gadam nepieĜautu lielāku 

emisiju vidējo pieaugumu nekā vidējās 

emisijas laika posmā no 2008. līdz 

2010. gadam; tā kā Parlaments pauž 
nožēlu par to, ka vairākas trešās valstis, 
kuras piedalījās Kioto protokola pirmajā 
saistību periodā, nevēlas vienoties par 
otro saistību periodu; 

Or. en 
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Ian Duncan 
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ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 

2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atgādina par 2014. gada 5. februāra 
rezolūciju, kurā prasīti trīs saistoši mērėi: 
energoefektivitātes — 40 %, atjaunojamās 
enerăijas — vismaz 30 % un SEG emisiju 
samazināšanas — vismaz 40 %, un 
atkārtoti aicina Padomi un Komisiju, kā 
daĜu no klimata un enerăētikas politikas 
satvara 2030. gadam, pieĦemt un īstenot 
daudzpusēju pieeju, kuras pamatā būtu 
kopīgi piemērojami, koordinēti un 
saskaĦoti SEG emisiju samazināšanas, 
atjaunojamo energoavotu izvēršanas un 
energoefektivitātes mērėi; atzīmē, ka 
Parlamenta prasītie energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerăijas mērėi panāktu 
daudz būtiskāku SEG emisiju 
samazinājumu līdz 2030. gadam, kas 
pārsniegtu nosprausto 40 % mērėi; 

14. atgādina par Eiropadomes 23. un 
24. oktobra sanāksmes secinājumiem, 
kuros norādīts, ka ir panākta vienbalsīga 
vienošanās par iekšējo siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērėi 
2030. gadam, t. i., vismaz par 40 %, un 
panākt ES atjaunojamās enerăijas 
īpatsvaru 27 % apmērā, kā arī nesaistošu 
energoefektivitātes mērėi; norāda, ka 
Eiropadomē tika noraidīti jebkādi saistoši 
valstu mēroga apakšmērėi, lai saskaĦā ar 
ES Līgumiem nodrošinātu dalībvalstīm 
elastīgas iespējas noteikt pašām savu 
izmaksu ziĦā lietderīgu zemu oglekĜa 
dioksīda emisiju energoresursu struktūru, 
izstrādājot risinājumus atjaunojamo 
energoresursu, energoefektivitātes un citu 
zemu oglekĜa dioksīda emisiju tehnoloăiju 
jomā; 

Or. en 
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ZiĦojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 

2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. precizē — lai gan Kioto protokola 

darbības joma otrajā saistību periodā būs 

ierobežota, tas jāuzskata par Ĝoti nozīmīgu 

starpposma periodu, un tāpēc aicina Puses, 

tostarp ES dalībvalstis, cik vien iespējams 

drīz un ne vēlāk kā līdz 2015. gada 

decembrim pabeigt otrā saistību perioda 

ratifikācijas procesu; norāda, ka Parlaments 

savu darbu ir pabeidzis, dodot piekrišanu, 

un ka pirms Parīzes konferences ir 

jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un 

jānodrošina pārredzamība, lai palīdzētu 

saprast sarunu gaitu un palīdzētu veicināt 

Pušu savstarpējo uzticēšanos; 

20. precizē — lai gan Kioto protokola 

darbības joma otrajā saistību periodā būs 

ierobežota, tas jāuzskata par Ĝoti nozīmīgu 

starpposma periodu, un tāpēc aicina Puses, 

tostarp ES dalībvalstis, cik vien iespējams 

drīz un ne vēlāk kā līdz 2015. gada 

decembrim pabeigt otrā saistību perioda 

ratifikācijas procesu; norāda, ka Parlaments 

savu darbu ir pabeidzis, dodot piekrišanu, 

un ka pirms Parīzes konferences ir 

jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un 

jānodrošina pārredzamība, lai palīdzētu 

saprast sarunu gaitu un palīdzētu veicināt 

Pušu savstarpējo uzticēšanos; pauž nožēlu 
par to, ka vairākas trešās valstis, kuras 
piedalījās Kioto protokola pirmajā 
saistību periodā, nevēlas vienoties par 
otro saistību periodu; 

Or. en 


