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4.10.2016 B8-1043/8

Grozījums Nr. 8
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
14.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā encikliku „Esi slavēts” 
(Laudato Si);

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/9

Grozījums Nr. 9
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver — pat ja trūkst zinātnisku 
pierādījumu par to, kāda būtu globālās 
sasilšanas ierobežošanas līdz 1,5°C 
ietekme katrā nozarē un reģionā, ir 
skaidrs, ka pašreizējie valstu centieni nav 
pietiekami, lai sasniegtu šo 
neaizsargātākajām valstīm drošo līmeni; 
aicina visas valstis, jo īpaši attīstītās 
valstis, pastiprināt kopīgos centienus un 
palielināt savu nacionāli noteikto devumu 
(NDD) 2018. gadā gaidāmā veicinošā 
dialoga ietvaros; šai sakarā aicina ES savā 
NND 2030. gadam apņemties turpināt 
samazināt emisijas;

9. uzsver — pat ja trūkst zinātnisku 
pierādījumu par to, kā katru nozari un 
reģionu ietekmētu globālās sasilšanas 
ierobežošana līdz 1,5°C, ir skaidrs, ka 
pašreizējie valstu centieni nav pietiekami, 
lai sasniegtu šo neaizsargātākajām valstīm 
drošo līmeni; aicina visas valstis, jo īpaši 
attīstītās valstis, pastiprināt kopīgos 
centienus un palielināt savu nacionāli 
noteikto devumu (NND) 2018. gadā 
gaidāmā veicinošā dialoga ietvaros; šai 
sakarā aicina ES savā NND 2030. gadam 
apņemties turpināt samazināt emisijas; 
atgādina, ka ar Eiropas Savienības rīcību 
vien nepietiks, un tāpēc aicina Komisiju 
un Padomi strādāt enerģiskāk un rosināt 
savus partnerus darīt to pašu;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/10

Grozījums Nr. 10
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka IPCC ir konstatējusi, ka 
emisijām no zemes izmantošanas 
(lauksaimniecība, lopkopība, mežkopība un 
citi zemes izmantošanas veidi) piemīt 
ievērojams rentabilitātes potenciāls 
mazināt klimata pārmaiņas un palielināt 
noturību, un tāpēc jānostiprina ES darbība 
un starptautiskā sadarbība, lai precīzāk 
noteiktu un optimizētu zemes izmantošanas 
rezultātā radīto oglekļa dioksīda emisiju 
uztveršanas potenciālu un nodrošinātu 
drošu un ilgstošu oglekļa dioksīda 
piesaisti; norāda uz īpašajām iespējām, ko 
šai sakarā piedāvā agromežsaimniecība; 
norāda uz būtisko vienošanos par netiešo 
zemes izmantošanas maiņu, kas panākta, 
Parlamenta sasaukumam uzsākot darbību, 
un sagaida, ka Parlamenta devums sarunās 
par šo jautājumu veidos pamatu, lai 
panāktu vērienīgu risinājumu gaidāmās 
noteikumu pārskatīšanas laikā;

23. ņemot vērā svarīgos mērķus, kas ir tik 
dažādi, uzsver, ka IPCC ir konstatējusi — 
zemes izmantošanas (lauksaimniecība, 
lopkopība, mežkopība un citi zemes 
izmantošanas veidi) rezultātā radīto 
emisiju gadījumā ir lielā mērā iespējams 
izmaksu ziņā efektīvi mazināt klimata 
pārmaiņas un palielināt izturētspēju, un 
tāpēc jānostiprina ES darbība un 
starptautiskā sadarbība, lai precīzāk 
noteiktu un optimizētu zemes izmantošanas 
rezultātā radīto oglekļa emisiju uztveršanas 
potenciālu un panāktu drošu un ilgstošu 
CO2 piesaisti; norāda uz īpašajām 
iespējām, ko šajā sakarā piedāvā 
agromežsaimniecība; norāda uz būtisko 
vienošanos, kas attiecībā uz netiešu zemes 
izmantošanas maiņu ir panākta Parlamenta 
sasaukuma darbības sākumā, un cer, ka 
Parlamenta devums sarunās par šo 
jautājumu varētu kļūt par pamatu, lai 
panāktu vērienīgu risinājumu gaidāmajā 
noteikumu pārskatīšanas procesā;
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4.10.2016 B8-1043/11

Grozījums Nr. 11
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. norāda, ka atmežošana un mežu 
degradācija rada 20 % no globālajām SEG 
emisijām, un uzsver mežu nozīmi klimata 
pārmaiņu mazināšanā, kā arī 
nepieciešamību uzlabot mežu pielāgošanās 
spējas un noturību pret klimata 
pārmaiņām; uzsver, ka ir vajadzīgi klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumi attiecībā 
uz tropiskajiem mežiem (REDD+); uzsver, 
ka, ja šie klimata pārmaiņu mazināšanas 
pasākumi netiks īstenoti, visticamāk, nebūs 
iespējams sasniegt mērķi ierobežot globālo 
sasilšanu zem 2 C; turklāt aicina ES 
paaugstināt starptautisko finansējumu 
atmežošanas samazināšanai jaunattīstības 
valstīs;

24. norāda, ka atmežošana un mežu 
degradācija rada 20 % no globālajām SEG 
emisijām, un uzsver mežu un aktīvas mežu 
ilgtspējīgas apsaimniekošanas nozīmi 
klimata pārmaiņu mazināšanā, kā arī 
nepieciešamību uzlabot mežu pielāgošanās 
spējas un spēju izturēt klimata pārmaiņas; 
uzsver, ka ir vajadzīgi klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumi attiecībā uz 
tropiskajiem mežiem (REDD+); uzsver, ka 
tad, ja šie klimata pārmaiņu mazināšanas 
pasākumi netiks īstenoti, visticamāk, nebūs 
iespējams sasniegt mērķi ierobežot globālo 
sasilšanu tā, lai pasaules vidējās 
temperatūras pieaugums nepārsniegtu 
2 C; turklāt aicina ES palielināt 
starptautisko finansējumu atmežošanas 
samazināšanai jaunattīstības valstīs;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/12

Grozījums Nr. 12
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. prasa ICAO šā gada laikā izstrādāt 
taisnīgu un stabilu globālu tirgus 
pasākumu, ko starptautiskā līmenī īstenotu 
no 2020. gada; pauž dziļu nožēlu par to, kā 
pašreizējais priekšlikums tiek apspriests 
ICAO, un atgādina, ka jebkādi grozījumi 
spēkā esošajos tiesību aktos par aviācijas 
iekļaušanu ES ETS var tikt apsvērti vienīgi 
tad, ja tiek pieņemts vērienīgs globāls 
tirgus pasākums, un ka jebkurā gadījumā 
Eiropas iekšējiem lidojumiem joprojām 
tiks piemērota ES ETS;

28. prasa pašlaik notiekošajā ICAO 
asamblejas 39. sesijā pieņemt taisnīgu un 
stabilu globālo tirgus pasākumu, kas 
starptautiskā līmenī būtu īstenojams no 
2020. gada; pauž dziļu nožēlu par to, kā 
pašreizējais priekšlikums tiek apspriests 
ICAO, un atgādina, ka jebkādus 
grozījumus spēkā esošajos tiesību aktos 
par aviācijas iekļaušanu ES ETS darbības 
jomā var apsvērt vienīgi tad, ja tiek 
pieņemts vērienīgs globālais tirgus 
pasākums, un ka jebkurā gadījumā ES ETS 
arī turpmāk būs piemērojama lidojumiem 
maršrutos Eiropas teritorijā;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/13

Grozījums Nr. 13
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver, ka aizvien vairāk nevalstisko 
dalībnieku rīkojas, lai panāktu 
dekarbonizāciju un kļūtu noturīgāki pret 
klimata pārmaiņām; tādēļ uzsver, cik 
būtiska nozīme ir strukturētam un 
konstruktīvam dialogam starp valdībām, 
uzņēmējiem, pilsētām, reģioniem, 
starptautiskajām organizācijām, pilsonisko 
sabiedrību un akadēmiskajām iestādēm, un 
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt šo pušu 
dalību klimata jomā veicamo pasākumu 
plānošanā un īstenošanā, lai mobilizētu 
izlēmīgu rīcību globālā mērogā, virzoties 
uz mazoglekļa sabiedrību, kas ir noturīga 
pret pārmaiņām; atzinīgi vērtē globālās 
klimata rīcības programmas izveidi, kas 
pamatojas uz Limas – Parīzes Rīcības 
programmu, kurā ir iekļautas dažādu 
ieinteresēto personu 70 iniciatīvas dažādās 
nozarēs;

46. uzsver, ka aizvien vairāk nevalstisko 
dalībnieku rīkojas, lai panāktu 
dekarbonizāciju un palielinātu savu spēju 
izturēt klimata pārmaiņas; tādēļ uzsver, 
cik būtiska nozīme ir strukturētam un 
konstruktīvam dialogam starp valdībām, 
uzņēmējiem, pilsētām, reģioniem, 
starptautiskajām organizācijām, pilsonisko 
sabiedrību, reliģiskām iestādēm un 
akadēmiskajām iestādēm un cik svarīgi ir 
nodrošināt šo pušu dalību klimata jomā 
veicamo pasākumu plānošanā un 
īstenošanā, lai mobilizētu izlēmīgu rīcību 
globālā mērogā, virzoties uz mazoglekļa 
sabiedrību, kas ir spēj izturēt pārmaiņas; 
atzinīgi vērtē globālās klimata rīcības 
programmas izveidi, kas pamatojas uz 
Limas un Parīzes rīcības programmu, kurā 
ir iekļautas septiņdesmit vairāku 
ieinteresēto personu līdzdalības iniciatīvas 
dažādās nozarēs;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Grozījums Nr. 14
Giovanni La Via, Peter Liese
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
66. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

66. prasa izstrādāt plašu oglekļa cenas 
noteikšanas mehānismu kā starptautiski 
piemērojamu instrumentu emisiju 
pārvaldībai un piešķirt klimata jomas 
investīcijām ieņēmumus no emisiju kvotu 
tirdzniecības un transporta kurināmā 
veidiem piemērotajām oglekļa maksām; 
turklāt prasa daļēji izmantot 
lauksaimniecības subsīdijas, lai 
nodrošinātu investīcijas atjaunojamās 
enerģijas ražošanai un izmantošanai 
lauku saimniecībās; uzsver, cik svarīgi ir 
mobilizēt privātā sektora kapitālu un rast 
nepieciešamās investīcijas mazoglekļa 
tehnoloģijās; prasa, lai valdības un 
publiskās, kā arī privātās finanšu iestādes, 
tostarp bankas, pensiju fondi un 
apdrošināšanas sabiedrības, uzņemtos 
vērienīgas saistības pielāgot savu 
aizdošanas un investīciju praksi 2 C 
mērķim un izbeigt ieguldījumus fosilajā 
kurināmajā, tostarp eksporta kredītus 
ieguldījumiem fosilajā kurināmajā; prasa 
noteikt īpašas valsts garantijas, ar ko 
atbalsta ekoloģiski tīrus ieguldījumus, 
marķējumu un fiskālu priekšrocību 
paredzēšanu ekoloģiski tīriem 
ieguldījumu fondiem, kā arī „zaļo” 
obligāciju emitēšanu;

66. prasa izstrādāt plašu oglekļa cenas 
noteikšanas mehānismu kā starptautiski 
piemērojamu instrumentu emisiju 
pārvaldībai un investīcijām klimata jomā 
piešķirt ieņēmumus no emisijas kvotu 
tirdzniecības un no oglekļa maksām, ko 
iekasē par starptautiskā transporta 
kurināmā veidiem; turklāt prasa kopējo 
lauksaimniecības politiku īstenot tā, lai 
lauksaimnieki varētu palīdzēt mazināt 
klimata pārmaiņas; uzsver, ka ir būtiski 
piesaistīt privātā sektora kapitālu un 
atbrīvot līdzekļus investīcijām mazoglekļa 
tehnoloģijās; prasa, lai valdības, kā arī 
publiskā un privātā sektora finanšu 
iestādes, tostarp bankas, pensiju fondi un 
apdrošināšanas sabiedrības, uzņemtos 
vērienīgas saistības savu kreditēšanas un 
investīciju praksi pielāgot mērķim 
ierobežot globālo sasilšanu, nepieļaujot, 
ka pasaules vidējās temperatūras 
pieaugums pārsniedz 2 C, un beigt investēt 
fosilajā kurināmajā, cita starpā 
pakāpeniski likvidējot arī eksporta 
kredītus investīcijām fosilajā kurināmajā; 
prasa noteikt īpašas valsts garantijas, ar ko 
atbalsta videi draudzīgus ieguldījumus, 
ieviest marķējumu un piešķirt fiskālas 
priekšrocības videi draudzīgu investīciju 
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fondiem un „zaļo” obligāciju emitēšanai;

Or. en


