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30.9.2020 A9-0162/107

Grozījums Nr. 107
Silvia Modig
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0162/2020
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kā izziņots paziņojumā „Eiropas 
zaļais kurss”, Komisija, balstoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā to integrēto nacionālo 
enerģētikas un klimata plānu analīzi, kas 
Komisijai iesniegti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2018/19999, paziņojumā 
„Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru 
vēriena kāpināšana: investīcijas 
klimatneitrālā nākotnē cilvēku labā”10 ir 
novērtējusi Savienības 2030. gada 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju. Ņemot vērā 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas līdz 2030. gadam būtu 
jāsamazina un piesaistījumi jāpalielina tā, 
lai siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 
(proti, emisijas pēc piesaistījumu 
atskaitīšanas) tautsaimniecības mērogā 
Savienībā līdz 2030. gadam salīdzinājumā 
ar 1990. gada līmeni saruktu par vismaz 
55 %. Šis jaunais Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītājs ir „cits šāds 
mērķrādītājs” Regulas (ES) 2018/1999 
2. panta 11. punkta izpratnē, tāpēc tas 
aizstāj minētajā punktā norādīto 
2030. gadam izvirzīto Savienības mēroga 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
mērķrādītāju. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
relevantie Savienības tiesību akti, ar ko 
2030. gada klimata mērķrādītājs tiek 

(17) Komisija paziņojumā „Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja, ka plāno izvērtēt, 
vai Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu paaugstināt, lai būtu 
iespējams līdz 2040. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un ka tā plāno arī 
sagatavot attiecīgus priekšlikumus. 
Minētajā paziņojumā Komisija uzsvēra, 
ka klimatneitralitātes mērķi būtu jāpalīdz 
sasniegt ar visām Savienības politikas 
nostādnēm un ka savs ieguldījums ir 
jādod katram sektoram. Tā kā Savienība 
ir nospraudusi mērķi — panākt 
klimatneitralitāti ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam, ir ļoti svarīgi vēl spēcīgāk 
rīkoties klimata jomā un, konkrēti, 
paaugstināt mērķrādītāju, ko Savienība 
klimata jomā apņemas sasniegt līdz 
2030. gadam, proti, ir svarīgi noteikt, ka 
emisiju apjoms ir jāsamazina par 70 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Līdz ar 
to Komisijai līdz 2021. gada 30. jūnijam 
būtu jāizvērtē, kā vajadzētu attiecīgi grozīt 
Savienības tiesību aktus, kas nodrošina 
augstāka mērķrādītāja īstenošanu, un arī 
citus attiecīgos Savienības tiesību aktus, 
ar kuru palīdzību var panākt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanos un veicināt aprites 
ekonomikas veidošanos.
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īstenots, būtu jāgroza, lai šādus neto 
emisiju samazinājumus panāktu.

Or. en

Pamatojums

Mainīts ENVI komitejas grozījums Nr. 48, lai emisijas samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam palielinātu līdz 70 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un lai pielāgotos 
mērķim panākt klimatneitralitāti līdz 2040. gadam. ANO 2019. gada ziņojums par faktiskā un 
nepieciešamā emisiju samazināšanas apjoma atšķirībām liecina, ka līdz 2030. gadam mums ir 
jāpanāk emisiju samazināšanās vismaz par 67 %, lai palīdzētu ieturēt kursu uz temperatūras 
kāpuma iegrožošanu tā, ka tas nepārsniedz 1,5°C. Mazāks mērķrādītājs Eiropas 
Parlamentam nav pieņemams. Mēs arī ņemam vērā ar taisnīgumu saistītus apsvērumus, 
atsaucoties uz ES pienākumu vēl vairāk veicināt minētā mērķa sasniegšanu un lai nepieļautu 
šī zinātniski noteiktā mērķrādītāja pārspīlēšanu.
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30.9.2020 A9-0162/108

Grozījums Nr. 108
Silvia Modig
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0162/2020
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. pants 1. pants

Priekšmets un darbības joma Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu izveido satvaru, kā Savienībā 
neatgriezeniski un pakāpeniski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un kāpināt to 
piesaisti dabiskos vai citos piesaistītājos.

Ar šo regulu izveido satvaru, kas 
nodrošina, ka atbilstoši Savienības 
klimata un vides mērķiem Savienībā 
neatgriezeniski, prognozējami un ātri 
samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un palielinās to piesaiste dabiskos 
piesaistītājos.

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nosprausto ilgtermiņa 
virsmērķi attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā. Tā turklāt 
nosaka saistošu Savienības siltumnīcefekta 
gāzu neto emisiju samazināšanas 
mērķrādītāju 2030. gadam.

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2040. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nosprausto ilgtermiņa 
virsmērķi attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā. Turklāt 
regulā ir noteikts saistošs Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju neto 
samazinājuma mērķrādītājs 2030. gadam.

Šī regula attiecas uz 
Regulas (ES) 2018/1999 V pielikuma 
2. daļā uzskaitīto siltumnīcefekta gāzu 
antropogēnajām emisijām un to piesaisti 
dabiskos vai citos piesaistītājos.

Šī regula attiecas uz 
Regulas (ES) 2018/1999 V pielikuma 
2. daļā uzskaitīto siltumnīcefekta gāzu 
antropogēnajām emisijām un to piesaisti 
dabiskos piesaistītājos.

Or. en

Anotācija

Viscaur tekstā 2050. gads ir jāaizstāj ar 2040. gadu.
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Pamatojums

Eiropas Savienībai ir jānodrošina, ka tā dod taisnīgi noteiktu ieguldījumu, kas palīdz sasniegt 
Parīzes nolīgumā noteikto mērķi temperatūras kāpumu iegrožot tā, lai tas nepārsniegtu 
1,5°C. Tātad Savienībai ir jāmērķē augstāk un ar lielāku vērienu, tomēr nepieļaujot 
pārspīlēšanu. Ja ir vajadzīgās finansējuma plūsmas, vēriens un politiskā griba, tad 
klimatneitralitāti līdz 2040. gadam var sasniegt. Attiecībā uz „citiem piesaistītājiem” — 
piesaistes apjoms, ko nodrošina dabiskie piesaistītāji, ar Klimata aktu ir jācenšas līdzsvarot 
ar konkrētiem emisiju samazināšanas mērķrādītājiem. Ja rodas tehnoloģiski risinājumi, tad 
tiem būtu jānāk klāt papildus. Pievēršoties tieši dabiskajiem oglekļa piesaistītājiem, tiek 
veicināta dabā rodamu risinājumu un cita starpā arī dabā rodamu pielāgošanās spēju 
izmantošana, un tas var veicināt bioloģisko daudzveidību, nevis tikai novirzīt naudu 
tehnoloģiskiem risinājumiem, kuru vēl nav.
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30.9.2020 A9-0162/109

Grozījums Nr. 109
Silvia Modig
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0162/2020
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
2.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai būtu iespējams sasniegt 2. panta 
1. punktā noteikto klimatneitralitātes 
mērķi, Savienības saistošais 2030. gada 
klimata mērķrādītājs ir siltumnīcefekta 
gāzu neto emisiju (emisijas, no kurām 
atskaitīti piesaistījumi) samazinājums par 
vismaz 55 % līdz 2030. gadam 
(salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni).

1. Lai būtu iespējams sasniegt 2. panta 
1. punktā noteikto klimatneitralitātes 
mērķi, Savienības saistošais 2030. gada 
klimata mērķrādītājs ir — līdz 
2030. gadam tautsaimniecības mērogā 
panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
apjoma samazināšanos vismaz par 70 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Or. en

Pamatojums

ENVI komitejas grozījums Nr. 48 mainīts tikai tādēļ, lai emisijas samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam palielinātu līdz 70 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un lai pielāgotos 
mērķim panākt klimatneitralitāti līdz 2040. gadam. ANO 2019. gada ziņojums par faktiskā un 
nepieciešamā emisiju samazināšanas apjoma atšķirībām liecina, ka līdz 2030. gadam mums ir 
jāpanāk emisiju samazināšanās vismaz par 67 %, lai palīdzētu ieturēt kursu uz temperatūras 
kāpuma iegrožošanu tā, ka tas nepārsniedz 1,5°C. Mazāks mērķrādītājs Eiropas 
Parlamentam nav pieņemams. Mēs arī ņemam vērā ar taisnīgumu saistītus apsvērumus, 
atsaucoties uz ES pienākumu vēl vairāk veicināt minētā mērķa sasniegšanu un lai nepieļautu 
šī zinātniski noteiktā mērķrādītāja pārspīlēšanu.


