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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Transporta un tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā veselīgi okeāni un to ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana ir būtiski svarīgi 
cilvēcei, jo okeāni regulē klimatu, ir producējuši vismaz pusi Zemes atmosfērā esošā 
skābekļa, ir biodaudzveidības mājvieta un pasaules nozīmes pārtikas nodrošinājuma un 
cilvēku veselības avots, kā arī nodrošina iespēju veikt saimniecisku darbību, kurai būtu 
jābalstās uz ilgtspējības principu, tostarp zivsaimniecību, transportu, tirdzniecību, 
tūrismu, atjaunojamo energoresursu enerģiju un veselības produktu ražošanu; tā kā ES 
jūrniecības nozares kopējais ekonomiskais ieguldījums ES IKP 2018. gadā bija 
149 miljardi EUR un tā nodrošināja vairāk nekā divus miljonus darbvietu1;

B. tā kā 2018. gadā tās tiešā ekonomiskā ietekme ES izpaudās kā 685 000 darbvietu jūrā un 
uz sauszemes2;

C. tā kā ES jūrniecības nozares ieguldījums ES IKP 2018. gadā bija 54 miljardi EUR3;

D. tā kā par katru jūrniecības nozares radīto IKP 1 miljonu EUR vēl 1,6 miljoni EUR tiek 
radīti citur ES ekonomikā4;

E. tā kā jūras transportam ir stratēģiski svarīga nozīme, jo 90 % preču visā pasaulē pārvadā 
pa jūru un 70 % no šīm jūras transporta darbībām notiek Eiropas ūdeņos;

F. tā kā ES kontrolē 40 % pasaules flotes pēc bruto tonnāžas5;

G. tā kā tiek lēsts, ka, turpinot rīkoties kā pašreiz, līdz 2050. gadam jūras transporta CO2 
emisijas pasaulē palielināsies par 90–130 %6 no 2008. gada emisiju līmeņa; tā kā 
paredzams, ka līdz 2050. gadam jūras transporta radītās CO2 emisijas Eiropas līmenī 
palielināsies par 86 % salīdzinājumā ar 1990. gada emisiju līmeņa, ja vien netiks veikti 
turpmāki pasākumi; tā kā tiek lēsts, ka siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no jūras 
transporta veido 2–3 % no SEG emisiju kopapjoma pasaulē; tā kā laikposmā no 
2012. līdz 2018. gadam jūras transporta SEG emisijas jau bija palielinājušās par 9,6 %, 
tostarp metāna emisijas bija strauji pieaugušas par 150 % saistībā ar tādu kuģu skaita 
straujo pieaugumu, kuri izmanto sašķidrinātu dabasgāzi7; tā kā saskaņā ar Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) īpašo ziņojumu par globālo sasilšanu par 1,5 °C 
ir 66 % iespēja, ka temperatūras pieaugums nesasniegs 1,5 °C, ja, sākot ar 2018. gadu, 
CO2 emisijas tiks ierobežotas līdz 420–570 Gt CO2 gadā, un 50 % iespēja, ka 

1 Oxford Economics (2020): izdevums “The Economic Value of the EU Shipping Industry” (ES kuģniecības 
nozares ekonomiskā vērtība).
2 Oxford Economics (2020): izdevums “The Economic Value of the EU Shipping Industry” (ES kuģniecības 
nozares ekonomiskā vērtība).
3 Oxford Economics (2020): izdevums “The Economic Value of the EU Shipping Industry” (ES kuģniecības 
nozares ekonomiskā vērtība).
4 Oxford Economics (2020): izdevums “The Economic Value of the EU Shipping Industry” (ES kuģniecības 
nozares ekonomiskā vērtība).
5 Oxford Economics (2020): izdevums “The Economic Value of the EU Shipping Industry” (ES kuģniecības 
nozares ekonomiskā vērtība).
6 Ceturtais SJO SEG pētījums (2020).
7 Ceturtais SJO SEG pētījums (2020).
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temperatūras pieaugums nesasniegs 1,5 °C, ja, sākot ar 2018. gadu, emisijas tiks 
ierobežotas līdz 580–770 Gt CO2 gadā (atkarībā no tā, kāda temperatūra  — Zemes 
virsmas vidējā temperatūra vai gaisa vidējā temperatūra pie Zemes virsmas — 
izmantota kā reference, un neņemot vērā Zemes sistēmas reakciju un dažādas 
neskaidrības)8; tā kā, ņemot vērā to, ka kuģa vidējais darbmūžs var sasniegt 25–
30 gadus, šodien pieņemtie lēmumi par jūras transportu būtiski ietekmēs emisiju līmeni 
2050. gadā; tā kā šī nozare līdz šim nav iekļauta Savienības saistībās samazināt SEG 
emisijas; tā kā oglekļa dioksīda emisiju kopējā intensitāte starptautiskajā kuģniecībā 
kopš 2008. gada ir uzlabojusies par 21 % un 29 %, mērot attiecīgi kā gada efektivitātes 
koeficientu un energoefektivitātes operacionālo rādītāju9;

H. tā kā jūras transports būtiski ietekmē cilvēku veselību, jūras biodaudzveidību un vidi, 
tostarp izdalot gaisa piesārņotājvielu emisijas, piemēram, sēra oksīdus (SOx), slāpekļa 
oksīdus (NOx) un cietās daļiņas; tā kā jūras transports ietekmē vidi, cita starpā veicinot 
klimata pārmaiņas un ar dažādām darbībām radot vairāku veidu piesārņojuma avotus, 
proti, degazāciju, atstājot dzinējus darbojamies, kamēr kuģis ir ostā, balasta ūdeņu, 
ogļūdeņražu, smago metālu un ķīmisko vielu noplūdi, kā arī jūrā nozaudētiem 
konteineriem un saduroties ar vaļveidīgajiem, tādējādi ietekmējot biodaudzveidību un 
ekosistēmas; tā kā saskaņā ar Starptautisko konvenciju par piesārņojuma novēršanu no 
kuģiem (MARPOL konvencija) Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) 
noteikumi par SOx emisiju samazināšanu no kuģiem pirmo reizi stājās spēkā 2005. gadā 
un tā kā SOx emisiju robežvērtības kopš tā laika ir pakāpeniski pazeminātas un pašreiz 
paredz maksimālo pieļaujamo sēra saturu 0,5 % apmērā, bet emisiju kontroles zonās — 
0,1 % apmērā; tā kā gaisa piesārņojums, ko rada jūras transports katru gadu ES izraisa 
vairāk nekā 50 000 nāves gadījumu10 , tādēļ tas ir vēl vairāk jāsamazina;

I. tā kā Eiropas jūrniecības nozarei būtu jāsekmē arī biodaudzveidības zuduma un vides 
degradācijas novēršana, kā arī jaunās Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam mērķu 
sasniegšana;

J. tā kā jūras transporta nozare ir vienīgā transporta nozare, kas joprojām nav reglamentēta 
Savienības līmenī;

K. tā kā kuģu degvielai netiek uzlikti nodokļi; tā kā elektroenerģiju uz kuģa iegūst, 
sadedzinot degvielu pat tad, kad kuģis ir piestātnē; tā kā atšķirībā no piestātnes 
elektroenerģijas šī degviela ir atbrīvota no nodokļa,

1. stingri uzsver, ka visām nozarēm, tostarp jūras transportam, ir pilnībā jāpalīdz sasniegt 
Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājus, kā arī mērķi vēlākais līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti saskaņā ar Parīzes nolīguma centieniem ierobežot temperatūras 
pieaugumu līdz 1,5 °C; norāda, ka ir nepieciešams vērienīgs SEG emisiju 
samazināšanas mērķrādītājs 2050. gadam, kas pārsniedz SJO noteikto samazinājumu 
par 50 % salīdzinājumā ar 2008. gada līmeni; uzsver, cik svarīgi ir noteikt obligātus 
mērķrādītājus nolūkā lineāri samazināt gada CO2 emisijas uz vienu pārvadājuma 

8 Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes īpašais ziņojums par globālo sasilšanu par 1,5 °C (2018).
9 Ceturtais SJO SEG pētījums (2020).
10 Brant J., Silver J. D., Frohn L. M. “Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National 
Level using the EVA Model System (Gaisa piesārņojuma radītu ar veselību saistītu izmaksu ekstenalitāšu 
novērtējums valsts līmenī, izmantojot modeļa sistēmu gaisa piesārņojuma ārējai novērtēšanai), Kopenhāgenas 
Universitātes Enerģētikas, vides un veselības centra zinātniskais ziņojums Nr. 3” (2011).
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vienību, kā arī steidzami iekļaut nozari ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā 
ar grozījumiem, ko Parlaments pieņēmis 2020. gada 16. septembrī par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai 
pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas vispārējo sistēmu11; 
uzsver, ka ir svarīgi, lai ES noteiktu atbilstošus un efektīvus pasākumus pēc iespējas 
drīzākai jūras transporta dekarbonizācijai, vienlaikus uzsverot, ka Komisijai ir jācenšas 
noteikt augstus mērķus, tostarp SJO līmenī ar mērķi rast pasaules mēroga risinājumus; 
vērš uzmanību uz to, ka ir jācenšas noslēgt pasaules mēroga nolīgumus, taču paredzot, 
ka Eiropas Savienība var noteikt stingrākus pasākumus tās teritorijā;

2. aicina visus kuģu īpašniekus un operatorus īstenot visus pieejamos darbības un 
tehniskos pasākumus, lai īsā laikā uzlabotu jūras transporta energoefektivitāti un 
samazinātu tā radītās emisijas; jo īpaši mudina drīzumā ieviest vairākus pasākumus, 
piemēram, ātruma samazināšanu un optimizāciju, vēja piedziņu, pretapaugšanas 
pārklājumus, elektroenerģijas ieguvi no atjaunojamo energoresursu enerģijas un 
enerģijas uzkrāšanu, kā arī digitalizāciju un loģistikas optimizāciju, vienlaikus pastāvīgi 
piemērojot principu "energoefektivitāte pirmajā vietā" un apdomīgu pieeju enerģētikai; 
aicina plašāk izmantot kuģu energoefektivitātes pārvaldības plānus un projektētās 
energoefektivitātes indeksu (EEDI); uzsver, ka īstermiņā un vidējā termiņā ir 
nepieciešami visi pašreizējie un pieejamie darbības un tehniskie pasākumi, bet 
ilgtermiņā ir vajadzīgas ilgtspējīgas alternatīvas degvielas, lai jūrniecības nozare varētu 
atbilst Parīzes nolīguma mērķiem; vērš uzmanību uz to, ka Komisijai ir jāatbalsta 
dalībvalstu veiktā nozares modernizācija; aicina Komisiju izveidot vienotu Savienības 
marķēšanas sistēmu attiecībā uz kuģu vidisko sniegumu un saskaņā ar grozījumiem, ko 
Parlaments pieņēma 2020. gada 16. septembrī, izstrādāt attiecīgus tehniskus standartus, 
lai stimulētu emisiju samazināšanu un palielinātu informācijas pārredzamību; aicina 
Komisiju sadarbībā ar kuģu īpašniekiem, citām ieinteresētajām personām un 
neatkarīgiem ekspertiem izstrādāt Eiropas kuģniecības marķējumu ražojumiem, lai 
informētu patērētājus par jūras transporta ietekmi uz vidi saistībā ar viņu iegādātajiem 
ražojumiem; uzskata, ka šāds marķējums atbalstītu kuģniecības nozares vides un 
enerģētikas pārkārtošanu, nodrošinot uzticamu un pārredzamu veidu, kā informēt 
patērētājus par brīvprātīgām iniciatīvām, un mudinātu patērētājus iegādāties ražojumus, 
ko pārvadā to īpašnieku kuģi, kuri ir samazinājuši ietekmi uz vidi, pamatojoties uz 
aprites cikla novērtējumiem, piemēram, attiecībā uz SEG un piesārņojošu vielu 
emisijām, trokšņa piesārņojumu, atkritumiem un ūdens resursu apsaimniekošanu, 
vienlaikus veicinot aprites ekonomiku;

3. uzsver, ka digitālās tehnoloģijas, piemēram, uzlabotas navigācijas sistēmas un 
automātiskās identifikācijas sistēmas, var izmantot tehniskās darbības un tehniskās 
apkopes veikšanā, piemēram, lai prognozētu visefektīvāko degvielas patēriņa veidu 
kuģa darbībai konkrētā maršrutā, tādējādi padarot kuģus energoefektīvākus un 
atbilstošus emisiju kontroles standartiem, kā arī atvieglojot vides risku pārvaldību; 
turklāt uzsver, ka digitalizācija, izmantojot jaunas tehnoloģijas, var ievērojami optimizēt 
piestāšanu ostā, kas palīdzētu samazināt kuģu gaidīšanas laiku ostās un līdz ar to 
emisijas;

4. norāda, ka digitalizācijas un automatizācijas izplatība kuģniecības nozarē izraisīs 
izmaiņas individuālajās darba specifikācijās un nepieciešamajās prasmēs; norāda, ka šīs 

11 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0219.
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atšķirīgās prasmes un zināšanu jomas, jo īpaši attiecībā uz informācijas tehnoloģijām, 
jūrniekiem būs nepieciešamas, lai nodrošinātu kuģu drošību un to darbības efektivitāti;

5. aicina Komisiju izveidot uzticamu instrumentu, piemēram, datubāzi, lai novērtētu kuģu 
ietekmi uz vidi visā to aprites ciklā, sākot ar ražošanu un izmantošanu un beidzot ar 
demontāžu un pārstrādi; uzskata, ka šādai datubāzei būtu jāsniedz kuģniecības nozarei 
attiecīga informācija par materiāliem, ražošanu, enerģijas patēriņu, tehnisko apkopi, 
izmantošanu un to ietekmi uz siltumnīcas efektu, ūdens patēriņu, paskābināšanos, ūdens 
eitrofikāciju utt., tādējādi ļaujot nozarei virzīties uz kuģiem, kas būvēti atbilstoši 
ekodizaina prasībām un ir videi nekaitīgi, vienlaikus veicinot inovāciju; uzskata, ka šim 
instrumentam būtu jāveicina arī kuģu un ostu aprites ekonomika un labāka 
komunikācija par nozares izstrādātām ilgtspējīgām iniciatīvām saskaņā ar Eiropas 
kuģniecības marķējumu ražojumiem;

6. aicina Komisiju izvērtēt, cik svarīgi un lietderīgi ir izveidot Eiropas karogu ar vienotiem 
standartiem, lai cīnītos pret izdevīguma karogiem un atbalstītu sociāli labvēlīgāku un 
videi mazāk kaitīgu starptautisku standartu izstrādi;

7. atgādina, ka jūras transports ir tālāko reģionu dzīves un attīstības centrā attiecībā uz 
savienojamību un piekļuvi būtiskām precēm un pakalpojumiem; uzsver, ka šādi reģioni 
ir biodaudzveidības "karstie punkti", kas ir jāsaglabā; tādēļ aicina Komisiju, izvēršot 
videi mazāk kaitīgus kuģus un attiecīgo infrastruktūru, pienācīgi ņemt vērā tālākos 
reģionus;

8. mudina izstrādāt un ieviest elektroniskas ierīces, ar ko novērst un ierobežot sadursmes 
ar vaļveidīgajiem, piemēram, akustiskās atbaidīšanas ierīces, kā arī digitālo novērošanu, 
lai noteiktu vaļveidīgo atrašanās vietu un dalītos attiecīgajā informācijā ar kuģiem, kas 
kuģo attiecīgajā teritorijā;

9. uzsver, ka jau no sākuma priekšroka būtu dodama ilgtspējīgiem risinājumiem, par 
pamatu ņemot aprites cikla izvērtējumu; norāda, ka atvērtā kontūra skruberu mērķis ir 
novērst gaisa piesārņojumu un ka tajos ir veikti ieguldījumi; norāda, ka atvērtā kontūra 
skruberu izmantošanai ir ietekme uz vidi, un atzinīgi vērtē to, ka SJO veic pētījumus par 
to ilgtermiņa ietekmi; šajā saistībā aicina Komisiju, pamatojoties uz zinātniskiem 
pētījumiem un piesardzības principu, īstenot atvērtā kontūra skruberu izmantošanas 
pakāpenisku pārtraukšanu un aizliegumu ar mērķi pēc iespējas drīzāk panākt atbilstību 
emisiju ierobežojumiem, ņemot vērā to ietekmi uz jūras vidi un nepieciešamību 
modernizēt pašreizējās iekārtas; uzsver, ka jūras transporta radīto emisiju un to ietekmes 
uz globālo sasilšanu un gaisa piesārņojumu samazināšanu nevajadzētu īstenot tādā 
veidā, kas kaitē jūras biodaudzveidībai, un tā būtu jāpapildina ar pasākumiem, kuru 
mērķis ir atjaunot jūras un piekrastes ekosistēmas, ko ietekmē kuģniecības nozare;

10. atgādina, ka ir instrumenti, ar kuriem risināt degazācijas problēmu jūrā, piemēram, 
Eiropas Satelītdienests naftas produktu uzraudzībai (CleanSeaNet), kuru mērķis ir 
apzināt un uzraudzīt naftas piesārņojumu un palīdzēt identificēt piesārņotājus; tomēr 
uzsver, ka pārkāpumi joprojām ir bieži sastopami un ka ir vajadzīgi turpmāki pasākumi, 
lai samazinātu šo piesārņojuma avotu; uzsver, ka šajā jomā būtiska ir reģionālā 
sadarbība, tostarp sadarbība ar trešām valstīm, jo īpaši Vidusjūras reģionā; tādēļ aicina 
Komisiju pastiprināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp valstīm attiecībā uz 
sankcijām, kā arī veicināt likumīgas degazācijas infrastruktūras ieviešanu ostās;
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11. aicina Komisiju atbalstīt ieguldījumus un pētniecību jaunu tehnoloģiju, alternatīvu 
nulles emisiju piedziņas tehnoloģiju un ilgtspējīgu alternatīvu degvielu, kā arī enerģijas 
uzkrāšanas jomā, lai rastu ilgtermiņa risinājumus jūras transporta dekarbonizācijai, 
vienlaikus nodrošinot nozares konkurētspēju; īpaši uzsver elektrifikācijas un videi 
nekaitīgu ūdeņraža un no atjaunojamo energoresursu enerģijas iegūtu e-degvielu, 
piemēram, amonjaka un metanola, potenciālu; uzsver, ka alternatīvās degvielas nedrīkst 
palielināt SEG emisijas; atgādina, ka metāna emisijas būtiski ietekmē klimata 
pārmaiņas, un pauž bažas par sašķidrinātas dabasgāzes izmantošanu; uzskata, ka ES 
publiskais finansējums būtu jāizmanto tikai tādām alternatīvām, kas nevar radīt iesīksti; 
aicina Komisiju veikt to projektu dzīves cikla novērtējumu, kuri saņems atbalstu, ņemot 
vērā visas SEG emisijas un ietekmi uz biodaudzveidību, lai pārliecinātos, ka tie atbilst 
aprites ekonomikas principiem; uzsver, ka šie principi būtu jāievēro gaidāmajā 
iniciatīvā "FuelEU Maritime — zaļā Eiropas jūras telpa"; uzsver nepieciešamību 
veicināt ekodizaina izmantošanu videi nekaitīgu kuģu izstrādē, sākot no korpusa un 
dzinēju konstrukcijas līdz labākai atkritumu un ūdens apsaimniekošanai, krāsām un 
materiāliem, kā arī veicināt tehnoloģiju nodošanu šajās jomās;

12. aicina Komisiju kā daļu no Eiropas rūpniecības atjaunošanas plāna veicināt videi 
nekaitīgu kuģniecības nozari ES teritorijā un veikt investīcijas tajā, uzņemoties vadību 
jaunu kuģu izstrādē atbilstoši ekodizaina prasībām, pašreizējo kuģu atjaunošanā un 
modernizācijā, kā arī kuģu demontāžā; uzsver, ka ES būtu jākoncentrējas uz kuģubūves 
uzņēmumu modernizāciju un zaļināšanu saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem;

13. atgādina, ka kuģu demontāža ir nozare, kas lielākoties atrodas ārpus ES un kurā parasti 
ir slikti darba un vides apstākļi, tādējādi pārkāpjot cilvēktiesības un negatīvi ietekmējot 
gan cilvēku veselību, gan jūras ekosistēmas; tādēļ aicina Komisiju attiecībā uz kuģu 
demontāžu novērst nepilnības spēkā esošajos Savienības tiesību aktos, kas jo īpaši 
neļautu Eiropas kuģu īpašniekiem pirms demontāžas nomainīt savu kuģu karogu vai 
pārdot tos; tomēr uzsver, ka ES nav tādu iekārtu, kur varētu demontēt kuģus tās 
teritorijā, jo īpaši lielākos kuģus; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis kā daļu no 
Eiropas rūpniecības atveseļošanas plāna veicināt patiesa Eiropas kuģu demontāžas tīkla 
izveidi un veikt investīcijas tajā, ievērojot sociālos un vides kritērijus;

14. aicina Komisiju steidzami izpildīt savu apņemšanos reglamentēt visvairāk piesārņojošo 
kuģu piekļuvi ostām un uzlikt piestājušiem kuģiem pienākumu izmantot pieejamo 
uzlādes un uzpildes infrastruktūru, piemēram, krasta elektroenerģiju, lai samazinātu 
SEG un citu gaisa piesārņotāju emisijas piestātnēs un sasniegtu mērķi pēc iespējas 
drīzāk un ne vēlāk kā līdz 2030. gadam panākt nulles emisijas, tādējādi aizsargājot 
piekrastes teritorijas un to iedzīvotājus; mudina Komisiju pārskatīt Alternatīvo degvielu 
infrastruktūras direktīvu, iekļaujot saistošus mērķus dalībvalstīm un stimulus ostām, lai 
pēc iespējas drīzāk paplašinātu nepieciešamās infrastruktūras ieviešanu; aicina Komisiju 
atbalstīt dalībvalstis ostu modernizēšanā un nodrošināt, lai ES ostās būtu piemērota 
infrastruktūra, kas ļautu kuģošanā panākt nulles emisijas, kamēr kuģis atrodas ostā;

15. iesaka Komisijai nodrošināt daudzsološu ilgtspējīgu degvielu izmantošanu, kad nākotnē 
tiks pārskatīta Enerģijas nodokļu direktīva12;

16. vērš uzmanību uz emisijas kontroles zonu pozitīvo ietekmi uz vidi un sabiedrības 

12 OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp.
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veselību; uzsver, cik svarīgi ir paplašināt pašreizējās emisijas kontroles zonas 
Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā tā, lai tās aptvertu visas ES jūras, jo šis zonas ir būtisks 
instruments, kas palīdz ierobežot gaisa un ūdens piesārņojumu, ko rada jūras transports, 
kā arī veicina klimata pārmaiņu mazināšanu pasaules mērogā; aicina visas puses 
drīzumā vienoties padarīt Vidusjūru par emisijas kontroles zonu, lai tādējādi samazinātu 
gan SOx, gan NOx emisijas no kuģiem, jo Vidusjūra ir pakļauta sistēmiskai 
piesārņošanai, kas negatīvi ietekmē cilvēku veselību un jūras biodaudzveidību; atzīst 
kontroles pasākumu nozīmi līdztekus noteiktajām emisiju robežvērtībām un aicina SJO 
atbalstīt arī trešās valstis, lai nodrošinātu atbilstību emisijas kontroles zonām 
noteiktajām robežvērtībām; aicina Komisiju izskatīt iespēju pakāpeniski pārtraukt 
degvieleļļas izmantošanu un uzpildīšanu Eiropas ūdeņos un ostās;

17. atzinīgi vērtē to, ka SJO ir paredzējusi 2021. gadā vienoties par vispārēju regulējumu 
attiecībā uz melnā oglekļa emisiju ierobežojumiem, un uzsver un atbalsta iespēju 
vienoties par augstu emisiju degvieleļļas izmantošanas aizliegumu Arktikā;

18. uzsver, ka ES būtu jārāda priekšzīme, pieņemot vērienīgas juridiskas prasības attiecībā 
uz tīru jūras transportu, vienlaikus starptautiskos forumos, piemēram, SJO, atbalstot un 
veicinot pasākumus, kas ir vismaz tikpat vērienīgi un ļaus jūras transporta nozarē pēc 
iespējas drīz un saskaņā ar Parīzes nolīgumu samazināt SEG emisijas visā pasaulē.



AD\1216732LV.docx 9/10 PE650.358v02-00

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 29.10.2020.

Galīgais balsojums +:
–:
0:

67
6
7

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, 
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther 
de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Agnès 
Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte 
Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, 
Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios 
Konstantinou, Joanna Kopcińska, Sylvia Limmer, Javi López, Fulvio 
Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors 
Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, 
Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa 
Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor 
Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, 
Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, 
Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille 
Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Arena, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Margarita de 
la Pisa Carrión, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, 
Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Ondřej Knotek, Róża Thun und 
Hohenstein



PE650.358v02-00 10/10 AD\1216732LV.docx

LV

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

67 +
PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, 

Christian Doleschal, Agnès Evren, Jens Gieseke, Christophe Hansen, Adam Jarubas, Fulvio Martusciello, 
Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Christine 
Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D Nikos Androulakis, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara 
Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, 
Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken

“Renew Europe” Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin

Zaļo un Eiropas 
Brīvās apvienības 
grupa

Margrete Auken, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, 
Jutta Paulus

GUE/NGL Malin Björk, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Mick Wallace

NI Antoni Comín i Oliveres, Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

6 -
ID Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Laura Huhtasaari, Sylvia Limmer, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

7 0
ECR Sergio Berlato, Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr 

Vondra, Anna Zalewska

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


