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30.9.2020 A9-0162/110

Grozījums Nr. 110
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
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā 
būtu jāiesaistās visiem ekonomikas 
sektoriem. Ņemot vērā, cik liela ietekme uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ir enerģijas 
ražošanai un patēriņam, ļoti būtiska ir 
pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu un drošu 
energosistēmu, kuras pamatā ir labi 
funkcionējošs iekšējais enerģijas tirgus. 
Ceļā uz klimatneitralitāti svarīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

(6) Lai sasniegtu klimatneitralitāti, to 
kopīgiem spēkiem ir saskaņoti jācenšas 
panākt visos pārvaldības līmeņos, kā arī 
ar finanšu un investīciju politikas 
nostādnēm, un visiem ekonomikas 
sektoriem, tostarp aviācijas un jūras 
transporta nozarēm, ir ātri jāpanāk savu 
emisiju apjoma samazināšanās gandrīz 
līdz nullei. Šajā ziņā viens no galvenajiem 
faktoriem ir princips „piesārņotājs 
maksā”. Ņemot vērā to, cik liela ietekme 
uz siltumnīcefekta gāzu emisijām ir 
enerģijas ražošanai un patēriņam, ļoti 
būtiska ir pārkārtošanās uz energosistēmu, 
kura ir ļoti energoefektīva un balstās uz 
atjaunojamiem energoresursiem, kura ir 
ilgtspējīga, cenas ziņā pieejama un droša 
un kuras pamatā ir labi funkcionējošs 
iekšējais enerģijas tirgus, turklāt 
nodrošinot, ka tiek mazināta enerģētiskā 
nabadzība. Klimatneitralitāte būtu 
jāsasniedz ar lielāku aprites ekonomikas 
ieguldījumu, un tādēļ jāpanāk, ka 
efektīvāk tiek izmantoti resursi un tiek 
izmantots vairāk mazoglekļa materiālu, 
turklāt nodrošinot, ka lielākā apjomā tiek 
novērsta atkritumu rašanās un veicināta 
reciklēšana. Ceļā uz klimatneitralitāti 
svarīgi virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde, un tiem būs nepieciešams 
papildu finansējums. Savienībai un 
dalībvalstīm būs jāpieņem vērienīgs un 
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saskaņots tiesiskais regulējums, kas 
nodrošina visu ekonomikas sektoru 
ieguldījumu Savienības klimata mērķu 
sasniegšanā.#

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir noteikta jauna prasība strādāt saskaņoti visos pārvaldības līmeņos un 
ņemti vērā ar finanšu un investīciju politikas nostādnēm saistīti apsvērumi.
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30.9.2020 A9-0162/111

Grozījums Nr. 111
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
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Turklāt ir jānodrošina atbalsts 
investīcijām, kuras nepieciešamas jaunās 
ilgtspējīgās tehnoloģijās, kas ir būtiski 
svarīgas klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, tomēr nepieļaujot 
iesīkstēšanu. Kā norādīts Komisijas 
paziņojumā „Ūdeņraža stratēģija 
klimatneitrālai Eiropai”, arī tīrs 
ūdeņradis var būt nozīmīgs elements, kas 
palīdz Savienībai īstenot apņemšanos ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam panākt oglekļa 
neto nulles emisiju līmeni, jo īpaši 
energoietilpīgās nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Mainīts ENVI komitejas grozījums Nr. 24, lai pievienotu vārdu „tīrs” pirms vārda 
„ūdeņradis” un lai svītrotu atsauci uz tehnoloģisko neitralitāti.
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30.9.2020 A9-0162/112

Grozījums Nr. 112
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
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ar Savienības tiesību aktiem būtu 
jāveicina ekoloģiska mežu ieaudzēšana un 
mežu ilgtspējīga apsaimniekošana tajās 
dalībvalstīs, kurām nav vērā ņemamu 
meža resursu, un tas būtu jādara, 
apmainoties ar labāko praksi un 
rūpniecisko zinātību.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Vienīgā atšķirība no ENVI komitejas grozījuma Nr. 47 — pievienots vārds „ekoloģiska” 
pirms vārdiem „mežu ieaudzēšana”, lai panāktu, ka mežu ieaudzēšanas centrālais elements ir 
bioloģiskā daudzveidība.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Grozījums Nr. 113
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
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Pastāv fundamentāla un 
neatrisināma pretruna starp fosilā 
kurināmā nozares interesēm un 
sabiedrības interesēm nodrošināt 
dzīvošanai piemērotu planētu visiem. 
Tāpēc Savienības iestādēm un 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
publiskā sektora klimata politikas 
nostādnes tiek formulētas un īstenotas, 
garantējot pēc iespējas lielāku aizsardzību 
pret fosilā kurināmā nozares ietekmi, un 
tām ir jānosaka ierobežojumi attiecībā uz 
fosilā kurināmā nozares interešu 
pārstāvību. Turklāt Savienībai būtu 
jārāda piemērs pasaulei, atbalstot fosilā 
kurināmā neizplatīšanas nolīgumu 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC).

Or. en

Pamatojums

Jauns apsvērums. Ar Eiropas Klimata aktu ir jāizdara tas, kas nav izdarīts ar Parīzes 
nolīgumu — jāatzīst, ka ir jāvēršas pret fosilo kurināmo un ka pastāv nepārvaramas 
atšķirības starp fosilā kurināmā nozares interesēm un sabiedrības interesēm apturēt planētas 
sasilšanu. Tādēļ ar Klimata aktu ir jānosaka aizsardzība pret fosilā kurināmā nozares 
interesēm.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Grozījums Nr. 114
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 – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.  Komisija līdz 2021. gada 
30. jūnijam izskata relevantos Savienības 
tiesību aktus ar mērķi panākt, lai būtu 
iespējams sasniegt šā panta 1. punktā 
noteikto mērķrādītāju un 2. panta 1. punktā 
noteikto klimatneitralitātes mērķi, un 
apsver iespēju saskaņā ar Līgumiem veikt 
vajadzīgos pasākumus, arī pieņemt 
leģislatīvo aktu priekšlikumus.

2. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija izvērtē, kā būtu jāgroza visi ar 
Savienības 2030. gadam klimata jomā 
noteiktā mērķrādītāja sasniegšanu 
saistītie Savienības tiesību akti un citi 
attiecīgie Savienības tiesību akti, ar kuru 
palīdzību var veicināt aprites ekonomikas 
veidošanos un palīdzēt samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, un kā būtu 
jāgroza arī visi ES finanšu un investīciju 
instrumenti un to īstenošanas kārtība, lai 
varētu sasniegt šā panta 1. punktā minēto 
emisiju samazināšanas mērķrādītāju un lai 
sasniegtu 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un Komisija veic 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem un cita starpā arī pieņem 
tiesību aktu priekšlikumus. Konkrēti, 
Komisija izvērtē iespējas visu sektoru — 
tostarp aviācijas un jūras transporta 
nozaru, — emisijas apjomu pielāgot 
mērķrādītājam, kas klimata jomā ir 
noteikts 2030. gadam, un attiecīgo apjomu 
pielāgot arī 2050. gada klimatneitralitātes 
mērķim, lai to ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam samazinātu līdz neto nulles 
līmenim, un attiecīgā gadījumā Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei attiecīgus tiesību aktu 
priekšlikumus. Komisija mobilizē 
atbilstošus resursus visām investīcijām, 
kas nepieciešamas, lai sasniegtu šajā 
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punktā minētos mērķrādītājus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ENVI komitejas iesniegtais teksts tiek papildināts ar frāzi „un kā būtu 
jāgroza arī visi ES finanšu un investīciju instrumenti un to īstenošanas kārtība”.


