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26.9.2011 B7-0522/3 

Grozījums Nr.  3 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzsver, ka ir ārkārtīgi nepieciešams 
panākt, lai ilgtspējīgas attīstības politikas 
īstenošana un starptautiskā pārvaldība 
būtu straujāka un dinamiskāka, jo šajās 
jomās ir vērojama lēna virzība uz priekšu; 

6. uzsver, ka ir ārkārtīgi nepieciešams 
panākt, lai ilgtspējīgas attīstības politikas 
īstenošana būtu straujāka un dinamiskāka, 
jo šajās jomās ir vērojama lēna virzība uz 
priekšu; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/4 

Grozījums Nr.  4 

Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzsver, ka resursu ieguve un 
izmantošana būtiski ietekmē vidi un 
vietējās kopienas; aicina Komisiju 
Rio+20 augstākā līmeĦa sanāksmes 
diskusijās un sarunās integrēt vides un 
kopienu ārējo izmaksu internalizācijas 
koncepciju; 

27. uzsver, ka resursu ieguve un 
izmantošana nav nepiederīga būtiski videi 
un vietējām kopienām; prasa Komisijai 
apsvērt vai Rio+20 augstākā līmeĦa 
sanāksmes diskusijās un sarunās būtu 
jāintegrē vides un kopienu ārējo izmaksu 
internalizācijas koncepcija; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/5 

Grozījums Nr.  5 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. norāda uz to, ka aizvien iet mazumā 
fosilās enerăijas resursi, piemēram, nafta, 
dabasgāze vai ogles; atgādina par to 
ietekmi uz siltumnīcefektu, vienlaikus 
atgādinot, ka attiecībā uz 
netradicionālajiem enerăijas avotiem jāveic 
ietekmes uz vidi un produktivitāti 
novērtējums; 

38. norāda uz to, ka aizvien iet mazumā 
fosilās enerăijas resursi, piemēram, nafta, 
dabasgāze vai ogles, un uzsver, ka to 
ietekme uz siltumnīcefektu ir atšėirīga, 
vienlaikus atgādinot, ka attiecībā uz 
netradicionālajiem enerăijas avotiem jāveic 
ietekmes uz vidi un produktivitāti 
novērtējums, Ħemot vērā to, ka 
pamatvajadzības pēc enerăijas ir 
jānodrošina neatkarīgi no laika apstākĜu 
maiĦas; 

 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/6 

Grozījums Nr.  6 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. uzsver — lai pārietu uz zaĜo 
ekonomiku, ir radikāli jāpārveido 
enerăētikas nozare, lai veicinātu 
atjaunojamo enerăiju un 
energoefektivitāti, kā arī nodrošinātu 
enerăijas pieejamību nabadzīgajiem 
iedzīvotājiem un veicinātu elektrifikāciju, 
jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs; uzsver, 
ka nepieciešama atjaunojamo enerăiju un 
(starpnozaru) tehnoloăiju, kā arī zinātības 
nodošana, it īpaši lai atbalstītu neliela 
apjoma un vietējo atjaunojamās enerăijas 
avotu izmantošanu, lai neradītu šėēršĜus šo 
valstu tiesībām uz attīstību; 

40. uzsver — lai pārietu uz zaĜo 
ekonomiku, ir jāpārveido enerăētikas 
nozare, tostarp jāveicina atjaunojamā 
enerăija un energoefektivitāte, kā arī 
enerăijas pieejamība nabadzīgajiem 
iedzīvotājiem un jāveicina elektrifikācija, 
jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs; uzsver, 
ka nepieciešama atjaunojamo enerăiju un 
(starpnozaru) tehnoloăiju, kā arī zinātības 
nodošana, it īpaši lai atbalstītu neliela 
apjoma un vietējo atjaunojamās enerăijas 
avotu izmantošanu, lai neradītu šėēršĜus šo 
valstu tiesībām uz attīstību; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/7 

Grozījums Nr.  7 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. prasa noteikt globālus mērėus un 

pasākumus, lai visā pasaulē palielinātu 
atjaunojamās enerăijas izmantošanu un 
energoefektivitāti; 

41. svītrots 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/8 

Grozījums Nr.  8 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. atgādina, ka katastrofa Fukušimā ir vēl 
viens pierādījums tam, ka kodolenerăijas 
izmantošana ir saistīta ar risku; aicina 
pakāpeniski pārtraukt esošo 
kodolspēkstaciju ekspluatāciju un iebilst 
pret jebkādu jaunu kodolspēkstaciju 
celtniecību; 

46. atgādina, ka katastrofa Fukušimā ir 
pierādījums tam, ka kodolenerăijas 
izmantošana ir saistīta ar risku, aicina 
pakāpeniski pārtraukt esošo 
kodolspēkstaciju ekspluatāciju seismiskās 
darbības zonās, gadījumos, kad šādu 
spēkstaciju tehnoloăijas nav uzskatāmas 
par drošām vai pietiekami izturīgām, lai 
mazinātu risku, kas saistīts ar to 
atrašanās vietu; aicina arī, ceĜot jaunas 
kodolspēkstacijas, Ħemt vērā iepriekšējās 
katastrofās gūto pieredzi; 

 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/9 

Grozījums Nr.  9 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

48. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

48. uzsver, ka nabadzības izskaušanas 
kontekstā steidzami jāveicina maza 
mēroga, ilgtspējīga bioloăiskā 
lauksaimniecība, atzīstot, ka jau pastāv 
pienācīgi zemas ietekmes 
daudzfunkcionālas lauksaimnieciskās 
sistēmas, kurās izmanto tradicionālās sēklu 
audzētavas, un ka tās ir jāatbalsta; aicina 
nodrošināt, ka sēklas ir pieejamas visām 
iedzīvotāju grupām; uzsver, ka ăenētiski 
modificētu kultūraugu audzēšana un 
monokultūra nav ilgtspējīgas attīstības 
komponente; 

48. uzsver, ka nabadzības izskaušanas 
kontekstā steidzami jāveicina maza 
mēroga, ilgtspējīga bioloăiskā 
lauksaimniecība, atzīstot, ka jau pastāv 
pienācīgi zemas ietekmes 
daudzfunkcionālas lauksaimnieciskās 
sistēmas, kurās izmanto tradicionālās sēklu 
audzētavas, un ka tās ir jāatbalsta; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/10 

Grozījums Nr.  10 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

71. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

71. aicina starptautiskā līmenī ieviest 

finanšu darījumu nodokli un nodokĜa 
ienākumus izmantot, lai atbalstītu 
bioloăiskās daudzveidības un klimata 
aizsardzību jaunattīstības valstīs atbilstīgi 
UNFCCC un Konvencijas par bioloăisko 
daudzveidību noteiktajiem mērėiem; 

71. svītrots 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/11 

Grozījums Nr.  11 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

101. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

101. atkārtoti pauž savu priekšlikumu — 

izveidot starptautisko vides tiesu, lai 
tādējādi padarītu starptautiskos vides 
tiesību aktus saistošākus un 
piemērojamākus, vai vismaz izveidot 
starptautisku iestādi, piemēram, ombudu 
ar vidutāja pilnvarām; 

101. svītrots 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/12 

Grozījums Nr.  12 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. uzskata, ka rūpnieciski attīstītajām 
valstīm ir jāatbalsta jaunattīstības valstis to 
centienos panākt attīstību un jāraugās, lai 
tās nepieĜautu tādas pašas kĜūdas attiecībā 
uz dabas resursiem un attīstības ceĜiem, 
kas nav ilgtspējīgi; 

26. uzskata, ka rūpnieciski attīstītajām 
valstīm ir jāatbalsta jaunattīstības valstis to 
centienos panākt attīstību un jādod tām 
iespēja izvairīties no nepareizas dabas 
resursu lietošanas un neilgtspējīgas 
attīstības; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/13 

Grozījums Nr.  13 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. brīdina, ka nevajadzētu veikt nekādas 
šelfa naftas izpētes un ieguves darbības 
ekoloăiski apdraudētās teritorijās, 
piemēram, Arktikā, lai veicinātu pāreju uz 
oglekli neradošu enerăijas ražošanu 
starptautiskā līmenī, un iebilst pret naftas 
ieguvi no darvas smiltīm un degslānekĜa; 

39. brīdina, ka nevajadzētu veikt nekādas 
šelfa naftas izpētes un ieguves darbības 
ekoloăiski apdraudētās teritorijās, 
piemēram, Arktikā, lai veicinātu pāreju uz 
oglekli neradošu enerăijas ražošanu 
starptautiskā līmenī; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/14 

Grozījums Nr.  14 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. uzskata, ka energoapgādes ārējām 
izmaksām ir jābūt atspoguĜotām enerăijas 
cenā; 

45. svītrots 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/15 

Grozījums Nr.  15 

Miroslav Ouzký 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 
līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

72. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

72. uzsver, ka fiskālās reformas, kuru 

mērėis ir novirzīt nodokĜu sloga smagumu 
no darbaspēka uz resursu izmantošanu un 
piesārĦojumu, var palīdzēt radīt abpusēji 
izdevīgu situāciju gan attiecībā uz 
nodarbinātību, gan vidi, jo šāda pāreja 
palielinās interesi par resursu efektīvu 
izmantošanu, pārstrādi un atkārtotu 
izmantošanu un tādējādi radīs jaunas 
darba vietas; 

72. svītrots 

Or. cs 

 


