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30.9.2020 A7-0000/129

Grozījums Nr. 129
Manuel Bompard, Manon Aubry
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A7-0000/0000
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Klimatneitralitātes mērķis būtu 
jāsasniedz Savienības līmenī, samazinot 
importētās emisijas un izbeidzot fosilā 
kurināmā subsīdiju aizsardzību, jo īpaši 
ieviešot oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu un izstājoties no Enerģētikas 
hartas nolīguma1.
____________
1 Padomes un komisijas Lēmums (1997. 
gada 23. septembris) 91/181/EK, EOTK, 
Euratom par to, ka Eiropas Kopienas 
slēdz Enerģētikas hartas nolīgumu un 
Enerģētikas hartas protokolu par 
energoefektivitāti un ar to saistītajiem 
vides aspektiem  (OV L 69, 9.3.1998., 1. 
lpp.).

Or. fr
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30.9.2020 A7-0000/130

Grozījums Nr. 130
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A7-0000/0000
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Saskaroties ar klimata 
pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu, piesārņojuma izplatīšanos un 
dažu dabas resursu nepietiekamību, tā 
sauktās zaļās izaugsmes stratēģijas ir 
nepietiekamas. Kopš 1972. gada un 
Meadows ziņojuma publicēšanas ir 
skaidrs, ka eksponenciālas, pat zaļas 
ekonomiskās izaugsmes centieni 
nenovēršami novedīs pie planētas 
biofizikālo robežu pārsniegšanas, kas 
varētu izraisīt pašreizējā ražošanas, 
patēriņa un tirdzniecības veida 
sabrukumu. Tāpēc ir būtiski radikāli un 
strauji mainīt veidu, kā mēs ražojam, 
patērējam un tirgojamies. Šādai 
pārmaiņai un tādas ekonomiskās sistēmas 
izveidei, kura atbilst planētas iespējām, ir 
jānodrošina cilvēku vajadzību 
apmierināšana. Dalībvalstu uzdevums ir 
nodrošināt tādu pārmaiņu virzienu, kurā 
ir līdzsvarotas vajadzības un planētas 
robežu ievērošana. Lai apmierinātu 
nākamo paaudžu vajadzības atbilstīgi 
planētas iespējām, laika gaitā būs 
jāpārvalda resursu izmantošana. Tādēļ ir 
būtiski īstenot demokrātisku, ekoloģisku 
un sociālu plānošanu.

Or. fr
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30.9.2020 A7-0000/131

Grozījums Nr. 131
Manuel Bompard, Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A7-0000/0000
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Komisijai būtu jāizvērtē, cik 
lietderīgi ir pēc iespējas ātrāk un vēlākais 
līdz 2021. gada pavasarim iesniegt tiesību 
aktu priekšlikumus, kuru mērķis ir krasi 
samazināt Eiropas un starptautiskās 
aviācijas radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, tostarp sildinošo iedarbību, kas 
dubulto aviācijas ietekmi uz klimata 
pārmaiņām. Savienības un Starptautiskās 
Civilās aviācijas organizācijas ieviestie 
tirgus mehānismi ir neefektīvi un 
nepiemēroti. Pašreizējā tehnoloģiju 
attīstības stadijā nav reālistiski panākt, lai 
aviācijas nozare darbotos atbilstoši 
planētas iespējām, vienlaikus saglabājot 
pašreizējo satiksmes apjomu. Tādēļ 
prioritāte ir jāpiešķir plānotajam gaisa 
satiksmes apjoma samazinājumam, jo 
īpaši atsakoties no tuviem reisiem, ja ir 
iespējama alternatīva, un apturot jaunus 
lidostu infrastruktūras projektus.

Or. fr
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30.9.2020 A7-0000/132

Grozījums Nr. 132
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A7-0000/0000
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Savienības starptautiskā darbība

1. Savienība īsteno saistošas 
likumdošanas iniciatīvas, lai nodrošinātu 
tādu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, kuras ir saistītas ar 
Savienībā importētām precēm un 
pakalpojumiem, un tādu gaisa un jūras 
transporta emisiju samazināšanu, kas 
atbilst Parīzes nolīguma 2. pantā 
noteiktajam ilgtermiņa mērķim attiecībā 
uz temperatūru.
2. Ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. 
septembrim Komisija izvērtē, vai ir 
lietderīgi nākt klajā ar tiesību akta 
priekšlikumu, ar ko uzņēmumiem, kuru 
domicils ir Savienībā vai kuri darbojas 
Savienībā, ievieš pienākumu izveidot un 
efektīvi īstenot publisku uzraudzības 
plānu klimata un vides jomā. Ar šo plānu 
atbilstīgi uzticamai un zinātniski 
pamatotai metodikai varētu noteikt tiešās 
un netiešās 1., 2. un 3. darbības jomas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
emitētas ārpus Savienības teritorijas, 
trajektoriju šo emisiju samazināšanai, 
kura ir saderīga ar Parīzes nolīguma 2. 
pantā izklāstīto ilgtermiņa mērķi attiecībā 
uz temperatūru, un atbilstīgus līdzekļus, 
ar kuriem uzņēmumi paredz to sasniegt. 
Plānā var iekļaut pamatotus rūpības 
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pienākuma nodrošināšanas pasākumus, 
lai apzinātu riskus un novērstu nopietnu 
kaitējumu ekosistēmām un cilvēktiesībām. 
Tiesību akta priekšlikumā var paredzēt 
iespēju sabiedrībai Orhūsas konvencijas 
2. panta 4. punkta nozīmē efektīvi vērsties 
tiesā pret attiecīgajiem uzņēmumiem, ja 
tie nepilda savus pienākumus izveidot un 
efektīvi īstenot savus uzraudzības plānus 
klimata un vides jomā.

 Tiesību akta priekšlikumā var arī 
paredzēt iespēju tiesām uzlikt naudas 
sodus uzņēmumiem, kas nevar pierādīt, 
ka ir izpildījuši savu pienākumu izstrādāt 
un efektīvi īstenot savus uzraudzības 
plānus klimata un vides jomā, un šādu 
naudas sodu pamatā vajadzētu būt 
attiecīgo uzņēmumu gada apgrozījumam 
vai dividendēm.

Or. fr


