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LV Vienoti daudzveidībā LV

30.9.2020 A7-0000/147

Grozījums Nr. 147
Peter Liese
PPE grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
2.a pants

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 siltumnīcefekta 
gāzu neto emisiju (emisijas, no kurām 
atskaitīti visi attiecīgie piesaistījumi) 
samazinājums par vismaz 55 % līdz 2030. 
gadam (salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni).

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. 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.

Turklāt Komisija pārskata attiecīgos 
Savienības tiesību aktus, lai nodrošinātu, 
ka šā panta 1. punktā noteiktā 
mērķrādītāja un 2. panta 1. punktā 
noteiktā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšana tiek veikta tā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Eiropas uzņēmumiem un nozarēm 
pārkārtošanās posmā, tādējādi aizsargājot 
darbvietas un ieguldījumus Savienībā. 
Šajā nolūkā tā jo īpaši pārskata un 
vajadzības gadījumā rediģē publiskā 
iepirkuma un apvienošanās tiesību aktus, 
rūpniecības stratēģiju un valsts atbalsta 
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LV United in diversity LV

30.9.2020 A9-0162/148

Grozījums Nr. 148
Peter Liese
PPE 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 – 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija 2. punktā minētos 
priekšlikumus balsta uz visaptverošu 
novērtējumu par ietekmi uz vidi, 
ekonomiku un sabiedrību, atspoguļojot 
ekonomisko situāciju pēc Covid-19 krīzes 
un īpašu uzmanību pievēršot 
samazinājumu un atcelšanas iespējām 
konkrētās nozarēs, kā arī Brexit ietekmei 
uz Savienības emisijām. Komisija novērtē 
Savienības tiesību aktu grozījumu, ar 
kuriem īsteno 2.a panta 1. punktā noteikto 
Savienības 2030. gada mērķrādītāju, 
kumulatīvo ietekmi uz dažādām 
rūpniecības nozarēm.

Or. en
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LV United in diversity LV

30.9.2020 A9-0162/149

Grozījums Nr. 149
Peter Liese
PPE 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 – 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sagatavojot 2. punktā minētos 
priekšlikumus, Komisija ņem vērā 
vajadzību nodrošināt godīgu un sociāli 
taisnīgu pārkārtošanos visiem, Savienības 
ekonomikas, jo īpaši MVU un nozaru, 
kuras visvairāk apdraud oglekļa emisiju 
pārvirze, konkurētspēju un labākās 
pieejamās, rentablās, drošās un 
mērogojamās tehnoloģijas, ievērojot 
tehnoloģiskās neitralitātes koncepciju un 
izvairoties no iespējamas iesīkstes; 
energotaupības potenciālu, principu 
„energoefektivitāte pirmajā vietā”, cenas 
ziņā pieejamu enerģiju, enerģētiskās 
nabadzības mazināšanu un 
energoapgādes drošību; un ieguvumus, ko 
sniedz aktīva un ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana un apmežošana, klimata 
ziņā efektīvas lauksaimniecības sistēmas 
un atbalsts humusa veidošanai, 
piemēram, palielinot atbalstu zālājiem.

Or. en
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LV United in diversity LV

30.9.2020 A9-0162/150

Grozījums Nr. 150
Peter Liese
PPE 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 – 5. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija, sagatavojot 2. punktā 
minētos priekšlikumus par attiecīgo 2030. 
gada klimata un enerģētikas tiesību aktu 
pārskatīšanu, nodrošina izmaksu ziņā 
efektīvu un taisnīgu līdzsvaru starp ETS 
un kopīgo centienu sektoru, kā arī starp 
valstu mērķrādītājiem kopīgo centienu 
sektorā un jebkurā gadījumā ne tikai 
pievieno papildu centienus katrai 
dalībvalstij, kas reaģē uz mērķu 
palielinājumu par 15 %. Komisija novērtē 
ietekmi, ko radīs tādu Eiropas mēroga 
pasākumu ieviešana, kuri varētu 
papildināt esošos pasākumus, piemēram, 
uz tirgu balstītus pasākumu, kas ietver 
spēcīgu solidaritātes mehānismu, 
ieviešana.

Or. en
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LV United in diversity LV

30.9.2020 A9-0162/151

Grozījums Nr. 151
Peter Liese
PPE 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.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b pants
Komisija nosaka, kā starptautisko tirgus 
mehānismu izmantošana var palīdzēt 
Savienībai un tās dalībvalstīm rentabli 
sasniegt mērķrādītājus, nesniedzot trešām 
valstīm stimulus nepalielināt savu NND 
vai izstāties no Parīzes nolīguma. 
Projektu ieguldījums vismazāk attīstītajās 
valstīs un izraudzītās jaunattīstības valstīs 
rada situācijas, kurās ieguvēji ir visi, 
nodrošinot, ka valstis sasniedz un ņem 
vērā Savienības un dalībvalstu mērķus. 
Tajā pašā laikā jāievēro visaugstākie 
kvalitātes standarti, piemēram, vides 
integritātes un papildināmības jomā, 
stingri jāizvairās no dubultas uzskaites un 
jāiekļauj skaidra dokumentācija.

Or. en
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LV United in diversity LV

30.9.2020 A9-0162/152

Grozījums Nr. 152
Peter Liese
PPE 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
5. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Līdz 2023. gada 31. oktobrim un 
pēc tam reizi divos gados Komisija kopā 
ar Regulas (ES) 2018/1999 29. panta 5. 
punktā paredzēto novērtējumu novērtē šā 
tiesību akta sociālo un ekonomisko 
ietekmi, tostarp, bet ne tikai, ietekmi, kas 
saistīta ar nodarbinātību un  pieejamību 
cenas ziņā mājsaimniecībām, jo īpaši 
neaizsargātām mājsaimniecībām, kuras 
sevišķi ietekmē kurināmā un 
elektroenerģijas cenu pieaugums. Turklāt 
Komisija, novērtējot pasākumu 
īstenošanu, novērtē Covid-19 pandēmijas 
ietekmi uz ekonomiku, kā arī Brexit 
ietekmi. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks, kas atbild par Eiropas zaļo 
kursu, pēc Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma vismaz reizi gadā ierodas 
atbildīgajā komitejā, lai iesniegtu minētos 
novērtējumus un ziņotu par tiem. 

Or. en


